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รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา  
(Self-Assessment Report : SAR)  

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                    โรงเรียนเคียนซาพิทยาคม อ าเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๑ 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 

 โรงเรียนเคียนซาพิทยาคมได้ด ำเนินงำนด้ำนกำรสร้ำงควำมเข้มแข็งของระบบประกันคุณภำพภำยในอย่ำง
ต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันโดยได้ด ำเนินงำนตำมกฎกระทรวง กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 
 ๑. ก ำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำและก ำหนดค่ำเป้ำหมำยในกำรพัฒนำ ให้สอดคล้องกับ

มำตรฐำนชำติ และมำตรฐำนกำรศึกษำของต้นสังกัด สภำพบริบท ปัญหำ ควำมต้องกำรโดยเน้นกำรมีส่วนร่วม 
 ๒. กำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำและแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีให้
สอดคล้องกับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  
 ๓. ปฏิบัติงำนโครงกำรและกิจกรรมต่ำง ๆ ตำมแผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

 ๔. จัดให้มีกำรก ำกับติดตำม ประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำ ติดตำมผลกำรด ำเนินกำร 
อย่ำงต่อเนื่อง  

 ๕. จัดท ำรำยงำนผลกำรประเมินตนเองน ำมำพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำ/ส่งหน่วยงำนต้นสังกัด
 ผลการด าเนินงาน  

1. มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ : ดี 
2. หลักฐำนสนับสนุน : สถานศึกษามีกระบวนการพัฒนาผู้เรียนด้วยวิธีการท่ีหลากหลาย ครูจัดการ

เรียนรู้ ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตามศักยภาพของผู้เรียน และเป็นไปตามมาตรฐานและตัวช้ีวัดของหลักสูตร
สถานศึกษาและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2560) มีการ
ออกแบบการจัดการเรียนรู้ ท่ีเหมาะสมกับผู้เรียน โดยครูผู้สอนต้องจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ท่ีวิเคราะห์
พฤติกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตร และพัฒนานักเรียนได้จริง ให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์
ตามแบบทดสอบของส านักทดสอบทางการศึกษา(สทศ.) ท่ีสอดคล้องกับการท าแบบทดสอบการศึกษาระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน (O - NET) โดยมีท้ังการจัดการเรียนรู้ท้ังรูปแบบโครงงาน การจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ Active leaning แบบใช้กระบวนการคิดกระบวนการแก้ปัญหาเป็นหลัก การท่องสูตร
คูณและเน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของผู้เรียนเป็นส าคัญ  
 สถานศึกษาได้ด าเนินการวิเคราะห์สภาพปัญหา ผลการจัดการศึกษาท่ีผ่านมา โดยการศึกษาข้อมูล 
สารสนเทศจากผลการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษาตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และจัด
กิจกรรมระดมความคิดเห็น ร่วมกันก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ ในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ปรับแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และแผนปฏิบัติการประจ าปีให้
สอดคล้องกับสภาพปัญหา ความต้องการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา ร่วมท้ังให้สอดคล้องกับนโยบายปฏิรูป
การศึกษาของประเทศ จัดสรรงบประมาณ ทรัพยากรต่าง ๆ และมอบหมายงานให้แก่ผู้รับผิดชอบได้ด าเนินงาน
พัฒนางานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว้ มีการนิเทศติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ และสรุปผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยใช้รูปแบบการบริหารจัดการ
ตามโมเดลการพัฒนาคุณภาพสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม พัฒนาครูทุกคนให้มีความสามารถใน
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การน าเสนอเทคนิคการสอนให้ตรงกับศักยภาพของผู้เรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครูทุกคนเข้าร่วม PLC เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ การจัดการเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน ติดต้ังระบบ WiFi ให้มีความเสถียรของระบบเพิ่มข้ึนให้สอดคล้องกับนโยบายการใช้ส่ือ ICT 
ในการจัดการเรียนรู้และการบริหารจัดการ มีส่ือแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูล มีการจัดสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อ
ต่อการเรียนรู้ 

สถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูและบุคลากรจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริงและ
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้ โดยบูรณาการหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง มีการจัดกิจกรรมท่ี
หลากหลายท้ังกิจกรรมส่งเสริมอาชีพ กิจกรรมทางวิชาการ กิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬา และ กิจกรรมความคิด
สร้างสรรค์ เพื่อให้นักเรียนได้รับการเรียนรู้โดยผ่านกระบวนการ 4H ซึ่งได้แก่ Head Hand Heart Health  
มีการใช้ส่ือและเทคโนโลยีในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยได้รับการสนับสนุน จาก สพม. 11 และจาก 
สสวท. มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคล มีการคัดกรองนักเรียน การเยี่ยมบ้าน
นักเรียนเพื่อน าผลท่ีได้มาใช้ในการพัฒนาผู้เรียน   
 

3. แผนพัฒนำเพื่อให้ได้มำตรฐำนที่สูงขึ้น :  
 ๓.๑ การยกระดับใหเ้ป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล (ObecQA) 

  ๓.๒ เน้นพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนให้สูงขึ้นทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

 ๓.๓ พัฒนำควำมสำมำรถด้ำนกำรจัดกระบวนกำรเรียนรู้ของครู โดยครูวำงแผนกำรจัดกระบวนกำร

เรียนรู้ท่ีสอดคล้องกับมำตรฐำนตัวช้ีวัดและตำมศักยภำพผู้เรียน โดยส่งเสริมผู้เรียนให้มีกำรคิดวิเครำะห์น ำควำมรู้

ไปประยุกต์ใช้ มีทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ได้ด้วยตนเอง มีกำรวำงแผนกำรท ำงำนอย่ำงเป็นระบบ มีควำม

รับผิดชอบ รักกำรท ำงำน และท ำงำนร่วมกับผู้อื่นได้ 

  ๓.๔ ฝึกระเบียบวินัยด้ำนกำรรักษำควำมสะอำด ท้ังส่วนตนและส่วนรวม อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและมีจิต

อำสำ 

 ๓.๕ ส่งเสริมครูให้มีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนรำยบุคคล ใช้กระบวนกำรวิจัยเพื่อแก้ปัญหำและพัฒนำผู้เรียน 

พัฒนำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมกับผู้เรียน   

 ๓.๖ แสวงหำเทคนิค /วิธีกำร /นวัตกรรม /ส่ือเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ สร้ำง

เครือข่ำยกำรเรียนรู้กับหน่วยงำนทำงกำรศึกษำและหน่วยงำนอื่น ๆ 

  ๓.๗ พัฒนำสภำพแวดล้อมให้เอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้ของนักเรียน และการพัฒนาให้เป็น โรงเรียน

ปลอดขยะ(Zero Waste School) อย่างยั่งยืน 
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ค าน า 
 
 เอกสำร “รำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒” ฉบับนี้จัดท ำขึ้น
เพื่อรำยงำนผล กำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนเคียนซำพิทยำคม ในปีกำรศึกษำ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำน
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำนของสถำนศึกษำ และกฎกระทรวงกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๖๑  ท่ีก ำหนดให้
สถำนศึกษำจัดท ำรำยงำนกำรประเมินตนเองประจ ำปีส่งหน่วยงำนต้นสังกัดและเผยแพร่แก่สำธำรณชน 

เนื้อหำสำระของเอกสำรประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐำนของโรงเรียนเกี่ยวกับผู้บริหำรโรงเรียน ครูและ
บุคลำกร นักเรียน งบประมำณ อำคำรสถำนท่ี ชุมชน หลักสูตรสถำนศึกษำ  ภูมิปัญญำท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ผลงำน
ดีเด่น ผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

โรงเรียนเคียนซำพิทยำคม ขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยท่ีมีส่วน
ร่วมในกำรพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียนให้มีคุณภำพสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ เอกสำรฉบับนี้จะเป็น 
ข้อมูลสำรสนเทศท่ีเป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำต่อไป 

 
 

  
 ........................................................ 
          (นำยธีรเดช  จู่ท่ิน) 
        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเคียนซำพิทยำคม 
      ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๖๓ 

ก 
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สารบญั 
 
ส่วนที่                     หน้า 

บทสรุปผู้บริหำร          ก 
ค ำน ำ           ค 
สำรบัญ           ง 
ควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน     จ 

๑ ข้อมูลพื้นฐาน           ๑ 
 ข้อมูลท่ัวไป................................................................................................................  ๑ 
 ข้อมลูครูและบุคลำกร................................................................................................  ๑๐ 
 ข้อมูลนักเรียน...........................................................................................................  ๑๒ 
 ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนระดับสถำนศึกษำ.......................................................  ๑๓ 
 ผลกำรทดสอบระดับชำติของผู้เรียน..........................................................................  ๑๓ 
 สรุปกำรใช้แหล่งเรียนรู้ภำยในและภำยนอกสถำนศึกษำ...........................................  ๑๙ 
 ข้อมูลงบประมำณ.....................................................................................................  ๒๐ 
 สภำพชุมชนโดยรวม..................................................................................................  ๒๑ 
 สรุปผลกำรประเมินจำกหน่วยงำนภำยนอกและขอ้เสนอแนะ...................................  ๒๒ 

ผลงำนดีเด่นในรอบปีท่ีผ่ำนมำ...................................................................................  ๒๖ 
๒ ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา        ๓๘ 
 มำตรฐำนท่ี ๑ คุณภำพของผู้เรียน............................................................................  ๔๗ 
 มำตรฐำนท่ี ๒ กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร...................................................  ๕๔ 
 มำตรฐำนท่ี ๓ กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ..................  ๕๘ 
 สรุปผลกำรประเมินในภำพรวม...................................................................................  ๖๐ 
 

๓ สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ     ๖๑ 
 จุดเด่นและจุดท่ีควรพัฒนำ.........................................................................................  ๖๑ 
 แนวทำงพัฒนำในอนำคต............................................................................................  ๖๒ 
 ควำมต้องกำรกำรช่วยเหลือ........................................................................................       ๖๒ 
 

๔ ภาคผนวก............................................................................................................................       ๖๓ 

 

ง 
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การให้ความเห็นชอบ 
รายงานการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

ของโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 
 

 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนเคียนซำพิทยำคมครั้งท่ี  ๒ / ๒๕๖๓   
เมื่อวันท่ี ๑๙  เดือนธันวำคม พ.ศ. .๒๕๖๒  ได้พิจำรณำรำยงำนกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ ของโรงเรียนเคียนซำพิทยำคมแล้ว     
 

เห็นชอบให้ด ำเนินกำรน ำรำยงำนส่งหน่วยงำนต้นสังกัดและน ำเผยแพร่ต่อสำธำรณชนได้ 
 
 
 
 

       (ลงช่ือ)........................................................ 
           (นำยทวีป งามประดิษฐ์) 
      ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำน  

      โรงเรียนเคียนซำพิทยำคม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

จ 
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ส่วนท่ี ๑ 
ข้อมูลพ้ืนฐานของสถานศึกษา 

 

1. ข้อมูลทั่วไป 

  ช่ือโรงเรียนเคียนซำพิทยำคม ท่ีต้ังปัจจุบันอยู่เลขท่ี ๒ หมู่ท่ี ๗ ต ำบลเคียนซำ อ ำเภอเคียนซำ 

จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี สังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน  กระทรวงศึกษำธิกำร โทร        

๐ ๗ ๗ -๓ ๘ ๗ ๑ ๒ ๕  โท ร ส ำ ร  ๐ ๗ ๗ -๓ ๘ ๗ ๑ ๒ ๕  e-mail webmaster@khiansa.ac.th. Website 

www.khiansa.ac.th  เปิ ดสอนระดับ ช้ันมั ธยม ศึกษำปี ท่ี  ๑  ถึ งระ ดับ ช้ันมั ธยม ศึกษำปี ท่ี  ๖  เนื้ อ ท่ี  

๔๘ ไร่  ๒ งำน ๔๐  ตำรำงวำ มี เขตพื้น ท่ีบริกำร ๑๒ หมู่บ้ำน  ได้แก่  หมู่  ๑-หมู่  ๗ ต ำบลเคียนซำ 

หมู่ ๑ - หมู่ ๓ ต ำบลเขำตอก, หมู่ ๒ และ หมู่ ๔ ต ำบลอรัญคำมวำรี  

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ 

  โรงเรียนเคียนซำพิทยำคมเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษำประจ ำอ ำเภอเคียนซำ สังกัดส ำนักงำนเขตพื้นท่ี

กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑๑ สุรำษฎร์ธำนี-ชุมพร เปิดท ำกำรสอนครั้งแรกเป็นสำขำของโรงเรียนพระแสง

วิทยำ เมื่อวันท่ี ๖  มิถุนำยน ๒๕๑๗ โดยมีนำยนิกร ทิพสุวรรณ นำยอ ำเภอเคียนซำ เป็นผู้เปิด นำยคลำย   

พุ่มน้อย ครูใหญ่โรงเรียนพระแสงวิทยำเป็นผู้บริหำร โดยมอบให้ นำยณรงค์  เช่ียวควน ครูโรงเรียนพระแสง

วิทยำมำท ำกำรสอน และองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดสุรำษฎร์ธำนีได้ส่งครูมำช่วยสอนอีก ๒ คน โดยอำศัย

อำคำรเรียนของโรงเรียนวัดเพ็งประดิษฐำรำมเป็นอำคำรเรียน ต่อมำ นำยนิคม  โพธิ์เพชร  ได้มำด ำรงต ำแหน่ง

ครูใหญ่ เมื่อวันท่ี ๒ มิถุนำยน ๒๕๑๘ และมีผู้บริจำคท่ีดินให้แก่โรงเรียน ๔ รำย ได้แก่ ๑. นำยเค้ียน ต้ิวตระกูล  

๒. นำยหวน  แซ่เฮ่ำ  ๓. นำยยวน  เฮนะเกษตร และ ๔. นำยเจริญ  กวั้งซ้วน  โดยนำยผัดหยวน  แซ่หลี ได้

อนุเครำะห์เครื่องจักรกลในกำรด ำเนินกำรต่ำง ๆ รวมเนื้อท่ีท้ังหมดประมำณ  ๔๘ ไร่  ๒ งำน ๔๐  ตำรำงวำ 

โดยมีก ำนันทวิญญ์  สุรำษฎร์ เป็นผู้ประสำนงำน และย้ำยมำท ำกำรสอน ณ ท่ีต้ังของโรงเรียนในปัจจุบัน เลขท่ี 

๒ หมู่ท่ี ๗ บ้ำนห้วยหวำยหนิม  ต ำบลเคียนซำ  อ ำเภอเคียนซำ   จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี เมื่อวันท่ี  ๒๓ ธันวำคม  

๒๕๑๙  เป็นต้นมำ ปัจจุบันมี นำยธีรเดช  จู่ท่ิน เป็นผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนต้ังแต่วันท่ี  ๒ ธันวำคม ๒๕๖๒ 

  โรงเรียนเคียนซำพิทยำคมได้ผ่ำนกำรประเมินโรงเรียนต้นแบบในฝันเมื่อปี ๒๕๔๙ และจำกกำร

ประเมินคุณภำพกำรศึกษำรอบท่ี ๓ ของส ำนักงำนรับรองมำตรฐำนและประเมินคุณภำพกำรศึกษำหรือสมศ. 

เมื่อวันท่ี ๒๔, ๒๗ และ ๒๘ มกรำคม ๒๕๕๗ โรงเรียนเคียนซำพิทยำคมได้รับกำรรับรองมำตรฐำนคุณภำพ

กำรศึกษำระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำนด้ำนมัธยมศึกษำ จำก สมศ. รอบ ๓ เมื่อวันท่ี ๒๖ สิงหำคม ๒๕๕๗   

โรงเรียนจัดกำรเรียนกำรสอนตำมหลักสูตรมัธยมศึกษำตอนต้นและตอนปลำย พุทธศักรำช ๒๕๕๑   

ได้ใช้หลักสูตรใหม่จัดให้มีกำรวัดผลประเมินผลผู้เรียนครบถ้วนตำมระเบียบกระทรวงศึกษำธิกำร  ว่ำด้วยกำร

ข  

mailto:webmaster@khiansa.ac.th
http://www.khiansa.ac.th/
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วัดผลประเมินผล คือมีกำรวัดผลก่อนเรียน  หลังเรียน สอบวัดผลกลำงภำค  ปลำยภำค แฟ้มผลงำนนักเรียน 

และพิจำรณำจำกกำรร่วมกิจกรรม  ส ำหรับนักเรียนท่ีสอบไม่ผ่ำน ทำงโรงเรียนได้จัดให้มีกำรลงทะเบียนเรียน

ซ้ ำจนนักเรียนเรียนจบหลักสูตร  

ตราสัญลักษณ์โรงเรียน 

   

 

 

ค าขวัญ 

ประพฤติดี กีฬำเก่ง เคร่งวิชำกำร ช่วยงำนสังคม 

ปรัชญา 

เรียนเป็นเรียน เล่นเป็นเล่น งำนเป็นงำน 

คติพจน์ 

สมคฺคำน ตโปสุโข ควำมเพียรของผู้พร้อมเพรียงย่อมก่อให้เกิดสุข 

สีประจ าโรงเรียน 

เหลือง – ด ำ 
สีเหลือง  หมำยถึง  ปัญญำ ควำมคิด 

สีด ำ  หมำยถึง  พลัง 

 

วิสัยทัศน์ 

โรงเรียนเคียนซำพิทยำคม มุ่งพัฒนำเป็นโรงเรียนมำตรฐำนสำกล น้อมน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
กำรปฏิบัติ 

 

อัตลักษณ์ของโรงเรียน 

“ช่วยเก็บ ช่วยกวำด ให้โรงเรียนสะอำด” 
 

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา 

“โรงเรียนปลอดขยะ” 
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พันธกิจ 
๑. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีคุณภำพตำมเกณฑ์โรงเรียนมำตรฐำนสำกล 

         ๒. พัฒนำนักเรียนให้มีควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร 
         ๓. พัฒนำส่ือ เทคโนโลยี แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่น และส่ิงแวดล้อมให้เอื้อต่อกำร
จัดกำรเรียนรู้ 
        ๔. ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรศึกษำ  

๕. ปลูกจิตส ำนึกรักควำมเป็นไทย ใช้ชีวิตอย่ำงพอเพียง 

เป้าหมาย 

                   ๑. ผู้เรียนเป็นเลิศทำงวิชำกำร 

                  ๒. ผู้เรียนส่ือสำรได้อย่ำงน้อย ๒ ภำษำ   

                  ๓. ผู้เรียนมีควำมล้ ำหน้ำทำงควำมคิด 

                  ๔. ผู้เรียนผลิตงำนอย่ำงสร้ำงสรรค์ 

                  ๕. ผู้เรียนร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก 

   ๖. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และมีควำมเป็นไทย 

   ๗. ผู้เรียนน ำหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ ำวัน 

   ๘. ผู้เรียนมีทักษะชีวิต มีจิตอำสำสู่ชุมชน สำมำรถด ำรงชีวิตได้อย่ำงมีควำมสุข 

                  ๙. ครูสำมำรถจัดกระบวนกำรเรียนรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 

                ๑๐. ครูจัดกิจกรรมบูรณำกำรตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ 

                  ๑๑. โรงเรียนเป็นศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงด้ำนกำรศึกษำ 

                  ๑๒. โรงเรียนบริหำรจัดกำรด้วยระบบคุณภำพบนพื้นฐำนกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน  

 
ค่านิยม 

                                      รักควำมสะอำด รักส่ิงแวดล้อม 
 

กลยุทธ์การด าเนินงาน 
กลยุทธ์ที่ ๑  พัฒนำคุณภำพผู้เรียน 

    กลยุทธ์ที่ ๒  ส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 
    กลยุทธ์ที่ ๓  ส่งเสริมประสิทธิภำพกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
    กลยุทธ์ที่ ๔  ส่งเสริมระบบประกันคุณภำพภำยใน 
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๒. ข้อมูลครูและบุคลากรปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
      ๒.๑ บุคลากร ผู้บริหาร  ครูผู้สอน  พนักงานราชการครูอัตราจ้าง   เจ้าหน้าที่อื่น ๆ 
 

บุคลากร ผู้บริหาร ครูผู้สอน พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง เจ้าหน้าที่อืน่ ๆ 
๗๖ ๑ ๖๔ ๒ ๒ ๗ 

      ๒.๒ วุฒิการศึกษาสูงสุดของบุคลากร 

                      
๒.๓ สาขาวิชาที่จบและภาระงานสอน 
 

สาขาวิชา จ านวน(คน) 
ภาระงานสอนเฉลี่ยของครู 1 คน 
ในแต่ละสาขาวิชา (ชม./สัปดาห์) 

บริหำรกำรศึกษำ ๑ - 
คณิตศำสตร์ ๙ ๑๙ 
วิทยำศำสตร์ ๙ ๒๓ 
ภำษำไทย ๙ ๒๑ 
ภำษำอังกฤษ ๑๐ ๒๐ 
สังคมศึกษำ ๙ ๒๒ 
กำรงำนอำชีพและเทคโนโลยี ๖ ๑๘ 
คอมพิวเตอร์ ๓ ๑๘ 
ศิลปะ ๖ ๒๐ 
สุขศึกษำและพละศึกษำ ๖ ๒๐ 
แนะแนว ๑ ๒๓ 

รวม ๖๙ ๒๐ 
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ชั่วโมงสอนเฉลี่ยตามรายวิชา 

 
 

อายุเฉลี่ยและประสบการณ์ท างาน 
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๓.ข้อมูลนักเรียน 
จ ำนวนนักเรียนปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ รวม ๑,๒๑๑ คน ( ข้อมูล ๓ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ ) 

จ านวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น 
 

ระดับช้ันเรียน   ม.๑ ม.๒ ม.๓ รวม ม.๔ ม.๕ ม.๖ รวม 
รวม

ท้ังหมด 

เพศ 
ชาย ๑๔๑ ๑๒๑ ๗๓ ๓๓๕ ๖๑ ๕๐ ๔๐ ๑๕๑ ๔๘๖ 

หญิง ๑๓๖ ๑๓๗ ๑๔๗ ๔๒๐ ๑๐๑ ๑๐๖ ๙๘ ๓๐๕ ๗๒๕ 

รวม   ๒๗๗ ๒๕๘ ๒๒๐ ๗๕๕ ๑๖๒ ๑๕๖ ๑๓๘ ๔๕๖ ๑๒๑๑ 

เฉลี่ยต่อห้อง   ๔๐ ๓๗ ๓๑   ๓๒ ๓๑ ๒๘     
 

จ านวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น 
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จ านวนนักเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
 

   
          
๔. ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับสถานศึกษา 
     ๔.๑ ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระในระดับ ๓ ขึ้นไป 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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๔.๒ ร้อยละของนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแต่ละกลุ่มสาระในระดับ ๓ ขึ้นไป 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี ๑-๖ เปรียนเทียบต้ังแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

 
 

๔.๓ ร้อยละของนักเรียนที่มีการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ LAS  ไม่มี 
๔.๔ ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา๒๕๖๒                              
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        เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
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ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-NET) ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ ๖ 
ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 

       
เปรียบเทียบผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 6 

ปีการศึกษา ๒๕๖๐ – ๒๕๖๒ 
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       ๔.๕ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนรายคุณลักษณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

          
 
 ๔.๖ เปรียบเทียบคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนรายคุณลักษณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 
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๔.๗ เปรียบเทียบการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนรายชั้น ปีการศึกษา ๒๕๖๐-๒๕๖๒ 

 
 
 ๔.๘ สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน ๕ ด้านรายคุณลักษณะ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 
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๕.  แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ปราชญ์ชาวบ้าน 
๕.๑ แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายใน 
ระดับชั้น /จ านวนคร้ังที่เข้าใช้ 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
๑. ห้องสมุด ๓๘๖ ๓๖๗ ๓๕๕ ๓๑๔ ๓๒๓ ๔๖๒ 
๒. ห้องโสตทัศนศึกษำ ๑๓ ๑๑ ๑๐ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
๓. ห้องประชำสัมพันธ์ ๔ ๔ ๔ ๕ ๕ ๕ 
๔. สนำมกีฬำ ๒๕๐ ๒๑๐ ๒๓๔ ๒๑๔ ๑๘๖ ๑๗๓ 
๕. ห้องพยำบำล ๔๖ ๓๔ ๓๕ ๒๓ ๒๗ ๒๐ 
๖. ห้องแนะแนว ๔๖ ๔๓ ๔๐ ๔๗ ๔๐ ๔๑ 
๗. ห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ท่ัวไป ๖๖ ๖๒ ๖๓ ๖ ๕ ๕ 
๘. ห้องปฏิบัติกำรฟิสิกส์ ๑๑ ๘ ๗ ๘๕ ๙๐ ๘๔ 
๙. ห้องปฏิบัติกำรเคมี ๑๒ ๙ ๙ ๘๑ ๘๘ ๘๗ 
๑๐. ห้องปฏิบัติกำรชีววิทยำ ๑๐ ๑๒ ๘ ๘๙ ๙๒ ๘๗ 
๑๑. ห้องอำเซียน ๒๐ ๑๕ ๑๕ ๒๐ ๑๓ ๑๕ 
๑๒. ห้อง Zero waste ๑๒ ๙ ๘ ๗ ๖ ๖ 
๑๓. ห้องลูกเสือ ๑๑ ๑๐ ๑๔ ๕ ๕ ๕ 
๑๔. ห้องปฏิบัติกำรคณิตศำสตร์ ๑๙ ๑๘ ๒๐ ๔๕ ๔๘ ๔๐ 
๑๕. ห้องเศรษฐกิจพอเพียง ๔ ๔ ๔ ๕ ๕ ๕ 
๑๖. ห้องพระพุทธศำสนำ ๑๖ ๑๖ ๑๖ ๑๕ ๑๕ ๑๕ 
๑๗. โรงฝึกงำน ๕๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๘ ๕๐ 
๑๘. ห้องศิลป์ ๕๒ ๔๓ ๔๔ ๔๕ ๔๘ ๕๐ 
๑๙. ห้องดนตรี ๕๓ ๔๙ ๔๔ ๕๑ ๕๐ ๔๖ 
๒๐. ห้องนำฎศิลป์ ๕๐ ๔๕ ๔๔ ๔๘ ๔๗ ๔๒ 
๒๑. ห้องคหกรรม ๑๐ ๑๕ ๑๕ ๑๑ ๑๓ ๑๕ 
๒๒. ห้องคอมพิวเตอร์ ๕๗๖ ๕๗๖ ๕๗๖ ๕๕ ๓๔ ๑๐๘ 
๒๓. ธนำคำรโรงเรียน ๒๓๑ ๑๙๗ ๒๑๓ ๒๒๕ ๑๔๓ ๑๒๑ 
๒๔. ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติ ๒๕๔ ๒๒๒ ๒๑๑ ๓๑๔ ๓๕๖ ๓๗๓ 
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  ๕.๒ แหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน 

แหล่งเรียนรู้ภายนอก 
ระดับชั้น / จ านวนคร้ัง 

ม.๑ ม.๒ ม.๓ ม.๔ ม.๕ ม.๖ 
๑.วัดเพ็งประดิษฐำรำม  ๔ ๕ ๓ ๔ ๓ ๓ 
๒.เขตห้ำมล่ำสัตว์ป่ำหนองทุ่งทอง ๒ ๒ ๑ ๒ ๒ ๑ 
๓.เทศบำลเคียนซำ ๑ ๑ ๒ ๒ ๑ ๑ 
๔.โรงพยำบำลเคียนซำ ๕ ๔ ๓ ๕ ๔ ๔ 
๕.ป่ำชำยเลนอ ำเภอดอนสัก ๐ ๐ ๑ ๑ ๑ ๑ 
๖.สวนจันทน์กะพ้อ ๔ ๓ ๓ ๕ ๕ ๓ 
๗.องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเคียนซำ ๒ ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ 
๘.สถำนีต ำรวจเคียนซำ ๓ ๓ ๔ ๓ ๓ ๓ 

 
 

ปราชญ์ชาวบ้าน 
ชื่อ-สกุล ที่อยู ่ สาขา/เร่ือง ที่เชี่ยวชาญ 

ค่ำย 514  หมู่ 10 ต.บ้ำนเสด็จ  อ.เคียนซำ  จ. สุรำษฎร์ธำนี วิถีชีวิตชำวบ้ำน 

นำงพะเยำว์  จันทร์ภักดี หมู่ 6 ต.เคียนซำ  อ.เคียนซำ  จ. สุรำษฎร์ธำนี กำรท ำเตำเผำขยะไร้ควัน 
หนองทุ่งทอง ต.บ้ำนเขำตอก  อ.เคียนซำ  จ. สุรำษฎร์ธำนี แหล่งสัตว์น้ ำ 
บ่อน้ ำร้อน ต.บ้ำนเขำตอก  อ.เคียนซำ  จ. สุรำษฎร์ธำนี กำรเกิดน้ ำพุร้อน 
ถิ่นนกน้ ำ ต.บ้ำนเขำตอก  อ.เคียนซำ  จ. สุรำษฎร์ธำนี กำรด ำรงชีวิตของนก 
บ่อถ่ำนหิน ต.พ่วงพรหมคร  อ.เคียนซำ  จ. สุรำษฎร์ธำน ี ถ่ำนหิน 
 

๖. ข้อมูลงบประมาณ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

     งบประมาณในการจัดการเรียนการสอน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน มีการจัดสรรงบประมาณภายใน

หน่วยงาน ๕,๑๔๗,๔๕๐  บาท ดังนี้ 

 ๖.๑  กลุ่มบริหารวิชาการ จ านวน   ๒,๕๖๘,๙๖๕ บาท      คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๙๑ 
 ๖.๒  กลุ่มบริหารงบประมาณ จ านวน   ๑,๐๘๑,๗๕๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๐๑ 
 ๖.๓  กลุ่มบริหารงานบุคคล จ านวน   ๑๖๕,๐๐๐    บาท คิดเป็นร้อยละ ๓.๒๑ 
 ๖.๔ กลุ่มบริหารท่ัวไป จ านวน   ๕๒๕,๑๑๕ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒๐ 

๖.๕ กลุ่มบริหารกิจการนักเรียนจ านวน   ๓๗๖,๑๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๑ 
๖.๖ ส ารองจ่าย  จ านวน   ๔๓๐,๕๒๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๖ 
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การจัดสรรงบประมาณภายในหน่วยงาน   

 
๗. ข้อมูลสภาพชุมชนโดยรวม 

๑) สภำพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ชุมชนทำงเกษตรกรรม มีประชำกรประมำณ ๓๙,๐๐๐ 

คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ ท่ีว่ำกำรอ ำเภอ ส ำนักงำนเกษตร โรงเรียน สถำนีต ำรวจ   

ส ำนักงำนเทศบำล ห้องสมุดประชำชน อำชีพหลักของชุมชน คือ เกษตรกรรม เนื่องจำก มีสภำพภูมิประเทศ

และภูมิอำกำศเหมำะสม   ประชำชนส่วนใหญ่นับถือศำสนำ พุทธ   ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นท่ีเป็นท่ี

รู้จักโดยท่ัวไป คือ งำนประเพณีลอยกระทง ท ำบุญเดือนสิบ และอื่น ๆ 

๒) ผู้ปกครองส่วนใหญ่ จบกำรศึกษำระดับกำรศึกษำภำคบังคับ อำชีพหลัก คือร้อยละ ๙๕ ประกอบ

อำชีพเกษตรกรรม ฐำนะทำงเศรษฐกิจ/รำยได้โดยเฉล่ียต่อครอบครัว ประมำณ ๕๕,๐๐๐ บำทต่อปี จ ำนวนคน

เฉล่ียต่อครอบครัว ๓ คน 

๓) โอกำสและข้อจ ำกัด 

  โอกาส  ชุมชนมีฐำนะทำงเศรษฐกิจอยู่ในเกณฑ์ดี  พร้อมท่ีจะให้กำรสนับสนุน  โรงเรียนอยู่ใกล้

สถำนท่ีรำชกำรและองค์กรกำรปกครองส่วนท้องถิ่น  ท ำให้สะดวกต่อกำรประสำนงำน  

 ข้อจ ากัด  อำทิ บ้ำนของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ห่ำงไกลจำกโรงเรียน ในกำรจัดกิจกรรมต่ำง ๆ ในเวลำท่ี

ไม่ใช่เวลำเรียนปกติจะยุ่งยำก และสภำพปัญหำในครอบครัวท่ีมีกำรอย่ำร้ำง 
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๘. สรุปผลการประเมินจากหน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ 
โรงเรียนได้รับการประเมินภายนอกจาก สมศ. รอบสาม เม่ือวันที่ ๒๔, ๒๗ และ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

กลุ่มตัวบ่งชี้พื้นฐาน    
ตัวบ่งช้ีท่ี ๑ ผู้เรียนมีสุขภำพกำยและสุขภำพจิตท่ีดี ๑๐.๐๐ ๙.๕๒ ดีมำก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๒ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ ๑๐.๐๐ ๙.๗๕ ดีมำก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๓ ผู้เรียนมีควำมใฝ่รู้ และเรียนรู้อย่ำงต่อเนื่อง ๑๐.๐๐ ๙.๐๔ ดีมำก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๔ ผู้เรียนคิดเป็น ท ำเป็น  ๑๐.๐๐ ๙.๓๔ ดีมำก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๕ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียน ๒๐.๐๐ ๙.๑๙ พอใช้ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๖ ประสิทธิผลของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ ๑๐.๐๐ ๘.๐๐ ดี 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๗ ประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและกำรพัฒนำสถำนศึกษำ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๘ พัฒนำกำรของกำรประกันคุณภำพภำยในโดยสถำนศึกษำและต้น

สังกัด 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 

กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์    

ตัวบ่งช้ีท่ี ๙ ผลกำรพัฒนำให้บรรลุตำมปรัชญำ ปณิธำน/วิสัยทัศน์  พันธกิจ 

และวัตถุประสงค์ของกำรจัดต้ังสถำนศึกษำ 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 

ตัวบ่ง ช้ีท่ี  ๑๐ ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น

เอกลักษณ์ของสถำนศึกษำ 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 

กลุ่มตัวบ่งชี้มาตรการส่งเสริม    

ตัวบ่งช้ีท่ี  ๑๑ ผลกำรด ำเนินงำนโครงกำรพิเศษเพื่อส่งเสริมบทบำทของ

สถำนศึกษำ 

 

๕.๐๐ ๕.๐๐ ดีมำก 
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ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
(ประถมศึกษา และ มัธยมศึกษา) 

น้ าหนัก 
(คะแนน) 

คะแนน 
ที่ได้ 

ระดับ 
คุณภาพ 

ตัวบ่งช้ีท่ี ๑๒ ผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพื่อยกระดับมำตรฐำน  รักษำ

มำตรฐำนและพัฒนำสู่ควำมเป็นเลิศ ท่ีสอดคล้องกับแนวทำงกำรปฏิรูป

กำรศึกษำ 

๕.๐๐ ๕.๐๐ 
 

ดีมำก 

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ ๘๔.๗๐ ดี 

การรับรองมาตรฐานสถานศึกษา ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 

 ผลคะแนนรวมทุกตัวบ่งชี้  ต้ังแต่ ๘๐ คะแนนขึ้นไป                          ใช ่  ไม่ใช ่

 มีตัวบ่งชี้ที่ได้ระดับดีขึ้นไปอย่างน้อย ๑๐ ตัวบ่งชี้ จาก ๑๒ ตัวบ่งชี้         ใช ่  ไม่ใช ่

 ไม่มีตัวบ่งชี้ใดที่มีระดับคุณภาพต้องปรับปรุงหรือต้องปรับปรุงเร่งด่วน     ใช ่  ไม่ใช ่

สรุปผลการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในภาพรวม 

 สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา      ไม่สมควรรับรองมาตรฐานการศึกษา 
 

๑๓. ข้อเสนอแนะจากผลการประเมิน 

        ๑. ด้านผลการจัดการศึกษา 

 ผู้เรียนควรได้รับกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ในทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ โดยจะต้องส ำรวจ

และศึกษำสภำพในกำรเรียนรู้ท่ีผู้เรียนมีปัญหำของแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้  ด้วยกำรเสริมสร้ำงควำม

ตระหนักถึงควำมส ำคัญในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ เน้นกำรวิจัยในช้ันเรียน น ำผลกำรศึกษำมำวำงแผนจัด

กิจกรรมกำรเรียนรู้ให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำของผู้เรียน จัดกิจกรรมสอนซ่อมเสริมอย่ำงเป็นระบบมำกขึ้น 

ครูทุกกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ควรให้ควำมส ำคัญในกำรด ำเนินงำน มีกำรประเมินผลกำรเรียนรู้หลังสอนซ่อมเสริม

ทุกครั้ง มีกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีระบุส่ือกำรเรียนรู้อย่ำงเหมำะสม สถำนศึกษำควรมีกำรจัดกิจกรรม

ส่งเสริมกำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำย เช่น กำรท่องค ำศัพท์ กำรท่องสูตรทำงคณิตศำสตร์ กำรจัดนิทรรศกำรทำง

วิชำกำร กิจกรรมอ่ำนข่ำว สรุปใจควำมส ำคัญ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเข้ำร่วมแข่งขันทักษะวิชำกำรในทุกระดับ มี

กำรน ำผู้เรียนเรียนรู้นอกห้องเรียนมำกขึ้น ใช้ส่ือเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษมำกขึ้น จัดคำบ

เรียนภำษำต่ำงประเทศมำกขึ้น เพื่อให้กำรเรียนรู้มีควำมต่อเนื่องมำกขึ้น ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิทยำศำสตร์ 

ควรใช้แผนผังควำมคิดและโครงงำนมำกขึ้น มีกำรประเมินผลกำรจัดกิ จกรรมเป็นระยะ ๆ เพื่อน ำผลมำ

ปรับปรุงพัฒนำกำรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง และสถำนศึกษำต้องวิเครำะห์ผลกำรประเมิน  O-NET ตำมสำระ

กำรเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ ท่ีส ำนักทดสอบแห่งชำติ (สทศ.) แจ้งให้สถำนศึกษำทรำบ และน ำผล
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กำรวิเครำะห์มำก ำหนดเป้ำหมำยของกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ และแนวด ำเนินกำรของครูท่ีจะต้องพัฒนำในกลุ่ม

สำระกำรเรียนรู้ทุกช้ันของแต่ละช่วงช้ัน รวมทั้งมีกำรจัดติวเข้มก่อนสอบ O-NET และฝึกให้ผู้เรียนท ำข้อสอบท่ี

มีควำมหลำกหลำยอย่ำงสม่ ำเสมอ 

          ๒. ด้านการบริหารจัดการศึกษา 

 ๑) สถำนศึกษำมีระบบกำรบริหำรจัดกำรท่ีมีประสิทธิภำพ มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้น

พื้นฐำนท่ีมีควำมรู้  ควำมสำมำรถ สำมำรถช่วยงำนทุกด้ำนของสถำนศึกษำได้เป็นอย่ำงดี มีกำรจัด

สภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียน จึงควรด ำเนินงำนอย่ำงต่อเนื่อง และพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น เช่น สวน

ย่อมมีประเภท และมีป้ำยช่ือพืชต่ำง ๆ เป็นต้น 

 ๒) สถำนศึกษำมีผลกำรส่งเสริมพัฒนำสถำนศึกษำเพื่อรักษำมำตรฐำนท่ีสอดคล้องกับแนว

ทำงกำรปฏิรูปกำรศึกษำ มีกำรน ำข้อเสนอแนะกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสองจำก สมศ . และจำกกำร

ประกันคุณภำพภำยในมำจัดท ำแผนงำน โครงกำรเพื่อพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง และเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำร

ด ำเนินงำน สถำนศึกษำควรจ้ำงครูต่ำงชำติ มำสอนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ  เพื่อให้ผู้เรียน

ได้รับประสบกำรณ์ตรง เน้นกำรปรับพื้นฐำนเป็นพิเศษในช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๑ และ ๔ 

           ๓. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

  ๑) ครูออกแบบกำรเรียนรู้ ท่ีเน้นกำรมีส่วนร่วม เป็นกำรเรียนด้วยกำรกระท ำ(Learning by 

Doing) ให้มำกท่ีสุด กำรใช้ทักษะกระบวนกำรกลุ่มด้วยกำรท ำงำนกลุ่ม ให้ผู้เรียนมีโอกำสได้แสดงควำมคิดเห็น 

ยอมรับควำมคิดเห็นซึ่งกันและกัน ทักษะกระบวนกำรทำงคณิตศำสตร์ และวิทยำศำสตร์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด

ทักษะในกำรแสวงหำควำมรู้ เพื่อหลุดพ้นจำกควำมไม่รู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้ควำมคิดอยู่เสมอ ด้วยกำร

ซักถำมหรือให้แสดงควำมคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหำง่ำย ๆ คิดหำเหตุผลเปรียบเทียบ และพิจำรณำควำมสัมพันธ์

ของส่ิงต่ำง ๆ เพื่อให้เกิดกำรเรียนรู้ท่ีดี และจ ำได้นำน และครูควรท ำวิจัยช้ันเรียนอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อน ำผลมำ

พัฒนำผู้เรียนเป็นรำยบุคคล 

  ๒) ครูควรมีกำรวิเครำะห์ข้อมูลผู้เรียนเป็นรำยบุคคลน ำมำใช้ในกำรวำงแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีท้ำ

ทำยควำมสำมำรถของผู้เรียน เหมำะสมกับธรรมชำติของวิชำและระดับพัฒนำของผู้เรียน สำมำรถวิเครำะห์ผล

กำรประเมินและน ำมำใช้ในกำรซ่อมเสริมและพัฒนำผู้เรียนรวมท้ังปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนกำรสอนอย่ำงเป็น

รูปธรรม ตลอดจนจ ำส่ือและเทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้กับกำรเรียนกำรสอน เพื่อพัฒนำผู้เรียนอย่ำงเต็ม

ศักยภำพ 
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        ๔. ด้านการประกันคุณภาพภายใน 

 สถำนศึกษำมีระบบประกันคุณภำพภำยในท่ีมีคุณภำพ โดยกำรช่วยเหลือ สนับสนุนของหน่วยงำนต้น

สังกัด ตลอดจนผู้บริหำรและครูมีควำมมุ่งมั่นต้ังใจในกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ จึงควรด ำเนินกำรอย่ำง

ต่อเนื่องและพัฒนำให้ดียิ่งขึ้น โดยกำรจัดกำรอบรมให้ควำมรู้เรื่องกำรประกันคุณภำพภำยในให้แก่ผู้มีส่วนไ ด้

ส่วนเสียกับกำรศึกษำท้ังหมด เช่น ผู้บริหำร ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ำย เป็นต้น เพื่อ

สร้ำงควำมตระหนักและให้เห็นถึงควำมส ำคัญของกำรประกันคุณภำพภำยใน และปรับปรุงกำรด ำเนินงำนกำร

ประกันคุณภำพ กำรศึกษำให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 

 

ข้อเสนอแนะส าคัญเพื่อการพัฒนา 

 สถำนศึกษำมีประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและพัฒนำสถำนศึกษำท่ีดีอยู่แล้ว แต่เพื่อเป็นกำร

พัฒนำให้มีคุณภำพดียิ่งขึ้น สถำนศึกษำควรด ำเนินโครงกำรส่งเสริมประสิทธิภำพของกำรบริหำรจัดกำรและ

พัฒนำสถำนศึกษำท่ีด ำเนินกำรอยู่แล้วอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำท้ังระบบ โดยมีกำรวำงแผน

ร่วมกับคณะกรรมกำรสถำนศึกษำผ่ำนกำรประชุมอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมท้ังส่งเสริมสนับสนุนให้ครูจัดท ำวิจัยใน

ช้ันเรียนในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ท่ีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนยังไม่ผ่ำนมำตรฐำนอย่ำงเป็นระบบและต่อเนื่องท้ังนี้

ควรด ำเนินกำรภำยใน ๑ ปี 



 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

หน้า 26 

๙.  ผลงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา 
       ๙.๑  ผลงานดีเด่น 

ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อ
รางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด ๑ รางวัล 

หน่วยงานที่มอบ
รางวัล 

สถานศึกษา 
๑.โรงเรียนเป็นเครือข่ำยแนะแนวกำรศึกษำระบบดีเย่ียม 
 
 
 
๒. โรงเรียนปลอดขยะ(Zero Waste school)  
 
  
 
๓. เกียรตบิัตรเข้ำร่วมกำรแข่งขันกีฬำนักเรียน นักศึกษำแห่งชำติ 
ครั้งท่ี ๔๐ “นครสวรรค์ศึกษำเกมส์  ระหว่ำงวันท่ี ๒๒-๓๐ 
มกรำคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดนครสวรรค์ 
 
๔. รำงวัล MOE AWADS ปีกำรศึกษำ ๒๕๕๙  ประเภท
สถำนศึกษำ สำขำอนุรักษ์มรดกไทย ณ วันท่ี ๒๘ กันยำยน 
๒๕๖๑  กระทรวงศึกษำธิกำร 
 
๕. รำงวัลสถำนศึกษำพอเพียงท่ีมีผลกำรปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ ปี 
๒๕๖๑ ระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๑๑ 
 

 
ดีเย่ียม 
 
 
 
ดี 
 
 
 
เกียรติบัตรเข้ำร่วมกำร
แข่งขัน 
 
 
ดีเด่น 
 
 
 
ดี 

 
อธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
สุรำษฎร์ธำนี 
 
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี 
และกรมส่งเสริม
คุณภำพส่ิงแวดล้อม 
 
กรมพลศึกษำ และ
จังหวัดนครสวรรค์ 
 
 
กระทรวงศึกษำธิกำร 
 
 
 
ส ำนักงำนเขตพื้นท่ี
กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำเขต ๑๑ 
 

ผู้บริหาร 
๑. ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำดีเด่น ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 
  
 
 
 

 
- ผู้บริหำรสถำนศึกษำ
ดีเด่น 

 
สมำคมผู้บริหำร
โรงเรียนมัธยมศึกษำ
แห่งประเทศไทย 
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ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด ๑ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ครู 
๑.นำยณัฐนนท์  สงชู 
 
 
 
  
 
๒.นำงสำวทัศนวรรณ  รำมณรงค์ 
 
 
 
 
๓.นำงสำยสมร  เงินเหล่ียม 
 
 
 
 
๔.นำงสำวภรณ์ทิพย์  พรหมมำตร 
   นำงสำวกัญญำนิษฐ์  ขุนประดิษฐ์ 
 
 
 
 
๕.นำงฐิติมำ  วุฒิจินดำศรี 
 
 

 
กำรแข่งขันเด่ียวฆ้องวงใหญ่ ม.๔-ม.๖ 
ระดับเหรียญทอง อันดับท่ี ๓ และเด่ียวขลุ่ย
เพียงออ ม.๑-ม.๓ ระดับเหรียญทอง 
 อันดับท่ี ๕ งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
ระดับชำติ ครั้งท่ี ๖๙ 
 
กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๔-ม.๖ 
ระดับเหรียญทอง อันดับท่ี ๕ 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชำติ ครั้ง
ท่ี ๖๙ 
 
กำรแข่งขันซูโดกุ ม.๑ - ม.๓  
ระดับเหรียญเงิน  อันดับท่ี ๒๘ 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับชำติ ครั้งท่ี ๖๙ 
 
กำรแข่งขันประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ 
ระดับเหรียญเงิน อันดับท่ี ๒๘ 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับชำติ ครั้งท่ี ๖๙ 
 
กำรแข่งขันประกวดเล่ำนิทำนคุณธรรมม.๔-
ม.๕ ระดับเหรียญเงิน อันดับท่ี ๒๘ 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับชำติ ครั้งท่ี ๖๙ 
 
 

 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร 
 
 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร 
 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร 
 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร 
 
 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร 
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ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด ๑ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวัล 

ครู 
 
๖. นำยจิรำวุฒิ  ขวัญพรม 
    นำงสำวชำลินี  แซ่จ้อง 
 
 
 
๗. นำยชิตพล  ดวงสุวรรณ 
    นำงสำวเจนจิรำ  ริยำพันธ์ 
    นำงสำวสุภำวดี  ชูนิล 
 
 
๘. นำงสำวเจนจิรำ  ริยำพันธ์ 
 
 
 
 
๙. นำงสำวอุมำภรณ์  กระออมกำญจน์ 
    นำงสำวสุพรรณี   ขวัญหนู 
 

 
 
กำรแข่งขันประติมำกรรม ม.๔ - ม.๖ 
ระดับเหรียญทองแดง อันดับท่ี ๒๒ 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับชำติ ครั้งท่ี ๖๙ 
 
กำรแข่งขันระบ ำมำตรฐำน ม.๑ - ม.๓ 
ระดับเหรียญทอง อันดับท่ี ๑๗ 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับชำติ ครั้งท่ี ๖๙ 
 
กำรแข่งขันพูดภำษำอังกฤษ  ม.๑ - ม.๓ 
ได้เข้ำร่วม  อันดับท่ี ๒๐ 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับชำติ ครั้งท่ี ๖๙ 
 
กำรแข่งขันประกวดแปรรูปอำหำร  
ม.๔ - ม.๖ ระดับเหรียญเงิน อันดับท่ี ๒๓ 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับชำติ ครั้งท่ี ๖๙ 
 

 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร 
 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร 
 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร 
 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร 
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ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด ๑ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวัล 

นักเรียน 
๑.นำยกฤตยศย์  ย้อยญำติ 
 
 
 
๒.นำงสำวศุภกมล  ถิ่นมะเด่ือ 
 
 
 
 

๓.นำยสุเมธ  ชูแก้ว  
 
 
 
 

๔.เด็กชำยอมรินทร์  สุวรรณศรี 
 
 
 
 

๕.เด็กชำยคุณำกร อินทองเอียด 
   เด็กชำยวัชพล  อินทเสือ 
   เด็กชำยเอกณรงค์  โรยร่วง 
 
 
 

๖. นำยกษิดิศ  เลำสำศ 
 
 
 
 

 
เยำวชนดีเด่น  
 
 
 
กำรแข่งขันเด่ียวฆ้องวงใหญ่ ม.๔ - ม.๖ 
ระดับเหรียญทอง อันดับท่ี ๓ 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับชำติ ครั้งท่ี ๖๙ 
 

กำรแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.๔ - ม.๖ 
ระดับเหรียญทอง อันดับท่ี ๕  
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับชำติ ครั้งท่ี ๖๙ 
 

กำรแข่งขันซูโดกุ ม.๑ - ม.๓  
ระดับเหรียญเงิน  อันดับท่ี ๒๘ 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับชำติ ครั้งท่ี ๖๙ 
 

กำรแข่งขันประกวดโครงงำนวิทยำศำสตร์ 
ประเภทส่ิงประดิษฐ์ ระดับช้ัน ม.๑ - ม.๓ 
ระดับเหรียญเงิน อันดับท่ี ๒๘ งำน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชำติ ครั้งท่ี 
๖๙ 
 

กำรแข่งขันประกวดเล่ำนิทำนคุณธรรม    
ม.๔ - ม.๖ ระดับเหรียญเงิน อันดับท่ี ๒๘ 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับชำติ ครั้งท่ี ๖๙ 
 

 
นำยกรัฐมนตรี นำย
ประยุทธ์ จันทร์โอชำ 
สมำคมกำรเเข่งขันว่ำว 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร 
 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร 
 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร 
 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร 
 
 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร 
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ประเภท 
ระดับรางวัล/ชื่อรางวัลที่ได้รับ 

ระดับสูงสุด ๑ รางวัล 
หน่วยงานที่มอบรางวัล 

๗.นำยนัทวุฒิ  ถ้ ำคู่ 
   นำงสำวปิยะธิดำ วรดิถี 
   นำงสำววริศรำ  พันอุไร 
 
 
๘.เด็กชำยอชิระ  เพชรสง 
 
 
 
 
๙.เด็กหญิงณัฐชญวดี มีวิเชียร 
   เด็กหญิงธันยพร  ศรีนุ่น 
   เด็กหญิงนำนำพร อ ำมะ 
   เด็กหญิงภัทร์ตนำ เพชรเนียม 
   เด็กหญิงวำสนำ  มงคลชีวะ 
 
๑๐.เด็กหญิงเอมวิกำ  ชำญณรงค์ 
 
 
 
 
๑๑.นำงสำวจิรนันท์ ชูเจริญ 
     นำงสำวศสิกำนต์  เดชเดโช 
     นำงสำวเปรมวดี  ด ำศรี 
 

กำรแข่งขันประติมำกรรม ม.๔ - ม.๖ 
ระดับเหรียญทองแดง อันดับท่ี ๒๒ 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับชำติ ครั้งท่ี ๖๙ 
 
กำรแข่งขันเด่ียวขลุ่ยเพียงออ ม.๑ - ม.๓ 
ระดับเหรียญทอง อันดับท่ี ๕ 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับชำติ ครั้งท่ี ๖๙ 
 
กำรแข่งขันระบ ำมำตรฐำน ม.๑ - ม.๓ 
ระดับเหรียญทอง อันดับท่ี ๑๗ 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับชำติ ครั้งท่ี ๖๙ 
 
 
กำรแข่งขันพูดภำษำอังกฤษ  ม.๑ - ม.๓ 
ได้เข้ำร่วม  อันดับท่ี ๒๐ 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับชำติ ครั้งท่ี ๖๙ 
 
กำรแข่งขันประกวดแปรรูปอำหำร  
ม.๔ - ม.๖ ระดับเหรียญเงิน อันดับท่ี ๒๓ 
งำนศิลปหัตถกรรมนักเรียน  
ระดับชำติ ครั้งท่ี ๖๙ 
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร 
 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน 
กระทรวงศึกษำธิกำร 
 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร 
 
 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร 
 
 
ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศึกษำข้ันพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร 
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        ๘.๒  งาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ประสบผลส าเร็จ ( ๑ งาน/โครงการ/กิจกรรม) 
 

ท่ี ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความส าเร็จ/รางวัลที่ได้รบั(ถ้ามี) 
 
 

๑. 
๒. 
๓. 
๔. 
๕. 

 

โครงการที่ ๑  ส่งเสริมการอ่านเขียน การสื่อสารและคิดค านวณ
ของผู้เรียน 
กิจกรรมส่งเสริมกำรอ่ำน 
กิจกรรมท่องสูตรคูณ คณิตคิดเร็ว 
กิจกรรมคลินิกคณิตศำสตร์    
กิจกรรม  Read for Life (อ่ำนเพื่อชีวิต) 
กิจกรรม English For Monday/ English For Midday 

สำมำรถดูภำพกิจกรรมต่ำง ๆ ของ
โรงเรียนเคียนซำพิทยำคม ทำง 
Facebook เคียนซาพิทยาคม 

 

ท่ี ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความส าเร็จ/รางวัลที่ได้รบั(ถ้ามี) 
 
 
 

๖. 
๗. 
๘. 
 

๙. 
 
 
 
 

๑๐. 
๑๑. 
๑๒. 
๑๓. 
๑๔. 
๑๕. 

โครงการที่ ๒   ส่งเสรมิความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิด
วิจารณญาณ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ปัญหาของผู้เรียน 
 
กิจกรรม ส่งเสริมควำมเป็นเลิศ ด้ำนทัศนศิลป์ ดนตรี นำฏศิลป์ 
กิจกรรม English Camp 
กิจกรรมศึกษำดูงำน (สัปดำห์วิทยำศำสตร์ ณ. องค์กำรพิพิธภัณฑ์
วิทยำศำสตร์แห่งชำติ  ปทุมธำนี 
กิจกรรมกำรท ำโลช่ันทำกันยุงเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 
โครงการที่ ๓ ส่งเสริมความก้าวหน้าทางการเรียนตามหลักสูตร
ของผู้เรียน 
 
กิจกรรมพัฒนำหลักสูตรสถำนศึกษำ 
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชำกำรงำนศิลปหัตถกรรม 
กิจกรรมแข่งขันทักษะเพื่อส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิทยำศำสตร์ 
กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร (ภำษำต่ำงประเทศ) 
กิจกรรมแข่งขันทักษะเพื่อส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงคณิตศำสตร์ 
กิจกรรมพัฒนำนักเรียนห้องเรียนคุณภำพ 

สำมำรถดูภำพกิจกรรมต่ำง ๆ ของ
โรงเรียนเคียนซำพิทยำคม ทำง 
Facebook เคียนซาพิทยาคม 
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ท่ี ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความส าเร็จ/รางวัลที่ได้รบั(ถ้ามี) 
 
 
 

๑๖. 
 

๑๗. 
๑๘. 

 
๑๙. 
๒๐. 
๒๑. 

 
 
 
 

๒๒. 
๒๓. 

 
๒๔. 

 
 
 

๒๕. 
๒๖. 
๒๗. 
๒๘. 

 

โครงการที่ ๔   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาผล
การทดสอบระดับชาติ 
 
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและพัฒนำผลกำร
ทดสอบระดับชำติ (ติว O-NET) 
กิจกรรมสอนซ่อมเสริมคณิตศำสตร์ 
กิจกรรมยกระดับผลกำรทดสอบระดับชำติ O-NET วิชำ
คณิตศำสตร์   
กิจกรรมยุววิจัยคณิตศำสตร์ท้องถิ่น 
กิจกรรมรำยงำนผลทำงกำรศึกษำ Open House 
กิจกรรมยกระดับผลกำรทดสอบ PAT ๑ 
 
โครงการที่ ๕   เตรียมความพร้อมด้านการเรียนและศึกษาต่อ
ของผู้เรียน 
 
กิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำต่อและแนะแนวอำชีพ 
กิจกรรมติดตำมผลกำรศึกษำต่อของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษำ
ปีท่ี ๓ และ ๖  ปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 
กิจกรรมปรับพื้นฐำนนักเรียนใหม่ ม.๑ 
 
โครงการที่ ๕   เตรียมความพร้อมด้านการเรียนและศึกษาต่อ
ของผู้เรียน (ต่อ) 
กิจกรรมรับสมัครนักเรียนศึกษำต่อปีกำรศึกษำ 2562 
กิจกรรมแนะแนวกำรศึกษำต่อสัญจร โรงเรียนเคียนซำพิทยำคม 
กิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ 
กิจกรรมทัศนศึกษำเพื่อกำรประกอบอำชีพ 
 

สำมำรถดูภำพกิจกรรมต่ำง ๆ ของ
โรงเรียนเคียนซำพิทยำคม ทำง 
Facebook เคียนซาพิทยาคม 
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ท่ี ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความส าเร็จ/รางวัลที่ได้รบั(ถ้ามี) 
 
 
 

29. 
30. 
31. 
32. 
33. 
34. 

 
 
 

35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 

 
41 
42. 

 
 
 

 
4๓. 
4๔. 

 

โครงการที่ 6 วางแผนด าเนินงานวิชาการในการพัฒนาผู้เรียน
รอบด้าน 
 
กิจกรรมพัฒนำงำนลูกเสือเนตรนำรี 
กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์  อำสำพัฒนำ 
กิจกรรมนักศึกษำวิชำทหำร 
กิจกรรมทัศนศึกษำ ม.1, 2, 3, 4 และ 6 
ค่ำยวิชำกำร (มอ.) 
ดูงำน จ. เพชรบุรี 
 
โครงการที่ 7 ส่งเสริมจัดการเรียนรู้ร่วมกับผู้เรียน 
 
กิจกรรมสัปดำห์ห้องสมุด 
กิจกรรมเรียนรู้บูรณำกำร 
กิจกรรมออมธนำคำรโรงเรียน 
กิจกรรมวันภำษำไทยแห่งชำติและวันสุนทรภู่ 
กิจกรรมคริสต์มำส 
กิจกรรมถวำยรำชสดุดี พระบำทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ำเจ้ำอยู่หัว  
(ในสถำนศึกษำ) 
กิจกรรมแข่งขันระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนำรี 
กิจกรรมพิธีสวนสนำมเฉลิมพระเกียรติ ร.๑๐ ประมุขของคณะ
ลูกเสือแห่งชำติ 
 
โครงการที่ 8 เรียนรู้สู่ชุมชน 
 
กิจกรรมฟื้นฟูและดูแลรักษำป่ำไม้อย่ำงยั่งยืน 
กิจกรรมศึกษำดูงำนระบบนิเวศป่ำชำยเลน 

 

สำมำรถดูภำพกิจกรรมต่ำง ๆ ของ
โรงเรียนเคียนซำพิทยำคม ทำง 
Facebook เคียนซาพิทยาคม 
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ท่ี ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความส าเร็จ/รางวัลที่ได้รบั(ถ้ามี) 
 
 

4๕. 
4๖. 

 
 
 
 

4๗. 
4๘. 

 
 
 

๔๙. 
5๐. 

 
 
 
 

5๑. 
5๒. 
5๓. 
5๔. 
5๕. 
5๖. 

 
 
 

5๗. 
5๘. 

โครงการที่ 9 ตรวจสอบประเมินความรู้ผู้เรียน 
 
กิจกรรมพัฒนำระบบวัดและประเมินผล 
กิจกรรมก ำกับ ติดตำมกำรวัดประเมินผลของครูผู้สอน 
 
โครงการที่ 10 ส่งเสริมคุณลักษณะและค่านิยมที่พึงประสงค์
ของผู้เรียน 
 
กิจกรรมค่ำยคุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรมประชำธิปไตยในโรงเรียน (เลือกตั้งสภำนักเรียน) 
 
โครงการที่ 11 รักท้องถ่ินและความเป็นไทยของผู้เรียน 
 
กิจกรรมวันส ำคัญแห่งชำติ 
กิจกรรมวันส ำคัญทำงศำสนำ 
 
โครงการที่ 12 ส่งเสริมความหลากหลายทางสังคมและ
วัฒนธรรมของผู้เรียน 
 
กิจกรรมระดมทุนกำรศึกษำ 
กิจกรรมเยี่ยมบ้ำนนักเรียน 
กิจกรรม To be number one 
กิจกรรมช่วยเพื่อนเดือนละบำท 
กิจกรรมสนับสนุนนักเรียนด้ำนปัจจัยพื้นฐำนนักเรยีนยำกจน 
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

โครงการที่ 13 ส่งเสริมสุขภาวะทางร่างกายและลักษณะจิต
ของสังคมของผู้เรียน 
 

กิจกรรมพัฒนำศักยภำพของนกักีฬำเพื่อควำมเป็นเลิศ 
กิจกรรมปรับปรุงห้องพยำบำลและวัสดุอุปกรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

สำมำรถดูภำพกิจกรรมต่ำง ๆ ของ
โรงเรียนเคียนซำพิทยำคม ทำง 
Facebook เคียนซาพิทยาคม 
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ท่ี ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความส าเร็จ/รางวัลที่ได้รบั(ถ้ามี) 

๕๙. 
6๐. 
6๑. 
6๒. 

 
6๓. 
6๔. 

 
 
 
 

6๕. 
6๖. 

 
 
 

6๗. 
6๘. 
๖๙. 
7๐. 
7๑. 
7๒. 

 
7๓. 

 
 
 

7๔. 
 

กิจกรรมค่ำยผู้น ำ 
กิจกรรมแข่งขันกีฬำและกรีฑำภำยใน 
กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมกีฬำเรือพำย “๑ โรงเรียน ๑ กีฬำ” 
กิจกรรมส่งเสริมนักกรีฑำ เข้ำร่วมกำรแข่งขันกับหน่วยงำน
ภำยนอก 
กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นเลิศด้ำนแอโรบิค 
กิจกรรมบ ำบัดควำมเครียดด้วยสุนทรียศำสตร์ (STRESS 
THERAPY WITH AESTHETICS 
โครงการที่ 14 ส่งเสริมเป้าหมาย วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
นโยบายของสถานศึกษา 
 
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  
กิจกรรมสถำนศึกษำพอเพียง 
 
โครงการที่ 15 วางระบบบริหารและจัดการข้อมูลสารสนเทศ 
 
กิจกรรมพัฒนำงำนกำรเงิน 
กิจกรรมพัฒนำงำนสำรสนเทศ (DMC)  
กิจกรรมพัฒนำระบบงำนสภำนักเรียน 
กิจกรรมพัฒนำระบบงำนกิจกรรมนักเรียน 
กิจกรรมพัฒนำงำนบริหำรท่ัวไป 
กิจกรรม พัฒนำห้องกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม 
กิจกรรมประชำสัมพันธ์โรงเรียน 
 
โครงการที่ 16 ประกันคุณภาพการศึกษา 
 
กิจกรรมส่งเสริมกำรประกันคุณภำพภำยในและภำยนอก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำมำรถดูภำพกิจกรรมต่ำง ๆ ของ
โรงเรียนเคียนซำพิทยำคม ทำง 
Facebook เคียนซาพิทยาคม 
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ท่ี ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความส าเร็จ/รางวัลที่ได้รบั(ถ้ามี) 
 
 

7๕. 
๗๖. 
๗๗. 
๗๘. 
๗๙. 
๘๐. 
8๑. 

 
 
 
8๒. 
8๓. 

 
 
 
 

8๔. 
 

8๕. 
 
 
 

๘๖. 
 
 
 

๘๗. 
๘๘. 
๘๙. 

 

โครงการที่ 17 ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
 
กิจกรรมท่ี ๑ จัดท ำคู่มือนักเรียน 
กิจกรรมท่ี ๒ จัดท ำบัตรประจ ำตัวนักเรียน  
กิจกรรมท่ี ๓ จัดท ำวำรสำรโรงเรียน  
กิจกรรมท่ี ๔ จ้ำงครูชำวต่ำงประเทศ 
กิจกรรมท่ี ๕  สำธำรณูปโภค 
กิจกรรมท่ี ๖  คอมพิวเตอร์ 
กิจกรรมท่ี ๗ ท ำประกันชีวิตนักเรียน 
 
โครงการที่ 18 จัดหาพัสดุและสาธารณูปโภค 
 
จัดหำพัสดุ 
ค่ำสำธำรณูปโภค 
 
โครงการที่ 19 วางแผนอัตราก าลังและเพิ่มประสิทธิภาพ
บุคลากร 
 
กิจกรรมพัฒนำบุคลำกรกลุ่มสำระสังคมศึกษำ ศำสนำและ
วัฒนธรรม  
กิจกรรม ศึกษำดูงำนบุคลำกรคณิตศำสตร์ 
 
โครงการที่ 20 จ้างบุคลากร 
 
ค่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำท่ี ๖ คน 
 
โครงการที่ 21 วางแผนจัดสภาพแวดล้อมและสื่อการเรียนรู้ 
 
กิจกรรมพัฒนำอำคำรสถำนท่ี 
กิจกรรมพัฒนำงำนสำรบรรณ 
กิจกรรมจัดหำส่ือและซ่อมแซมอุปกรณ์ ส่ือ คณิตศำสตร์  

 

สำมำรถดูภำพกิจกรรมต่ำง ๆ ของ

โรงเรียนเคียนซำพิทยำคม ทำง 

Facebook เคียนซาพิทยาคม 
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ท่ี ชื่องาน/โครงการ/กิจกรรม ภาพความส าเร็จ/รางวัลที่ได้รบั(ถ้ามี) 

๙๐. 
9๑. 
9๒. 

 
9๓. 

 
9๔. 
9๕. 
๙๖. 
๙๗. 
๙๘. 

 
 
 
 

๙๙. 
 
 
 

๑๐๐. 
10๑. 

 
 

10๒. 
10๓. 

 
10๔. 

 

กิจกรรมซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ 
กิจกรรมป้ำยนิเทศวิทยำศำสตร์ 
กิจกรรมจัดซื้อส่ือวัสดุอุปกรณ์และส่ือกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระ
สุขศึกษำและพลำนำมัย 
กิจกรรมปรับปรุงสนำมกีฬำและห้องกลุ่มสำระกำรเรียนรู้สุขศึกษำ
และพลศึกษำ 
กิจกรรมปรับปรุงพัฒนำห้องปฏิบัติกำรคหกรรม 
กิจกรรมส่งเสริมควำมเป็นเลิศวงโยธวำทิต 
กิจกรรมพัฒนำห้องกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ภำษำต่ำงประเทศ 
กิจกรรมโสตทัศนศึกษำ 
กิจกรรมจัดหำส่ือสำรเคมีและวัสดุ ครุภัณฑ์ทำงวิทยำศำสตร์  
ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 
 
โครงการที่ 22 เครือข่ายการศึกษาและประเมินผลการบริหาร 
 
กิจกรรมสร้ำงภำคีเครือข่ำย (ประชุมผู้ปกครอง)  
 
โครงการที่ 23 ส่งเสริมนโยบายและจุดเน้น 
 
กิจกรรมพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ   
กิจกรรมกำรบริหำรแบบมีส่วนร่วม 
โครงการที่ 24 รายได้สถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ 
 
กิจกรรมท่ี 5 กำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนและบริหำรท่ัวไป 
กิจกรรมท่ี ๖ สร้ำงโดมลำนอเนกประสงค์ร่วมกับทอดผ้ำป่ำเพื่อ
กำรศึกษำ 
ค่ำจ้ำงบุคลำกร 
 

สำมำรถดูภำพกิจกรรมต่ำง ๆ ของ
โรงเรียนเคียนซำพิทยำคม ทำง 
Facebook เคียนซาพิทยาคม 
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ส่วนท่ี ๒ 

ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
เชิง

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิง
คุณภาพ ร้อยละ 

ที่ได้ 
ร้อยละ

เปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ร้อยละ ๗๒ ระดับดี ร้อยละ 
๗๘.๐๗ 

ร้อยละ 
๖.๐๗ 

ระดับดี 

๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของ
ผู้เรียน 

ร้อยละ ๗๐ ระดับดี ร้อยละ 
๗๖.๓๙ 

ร้อยละ 
๖.๓๙ 

ระดับดี 

๑)  มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน   
กำรเขียน  กำรส่ือสำรและกำรคิด
ค ำนวณ 

ร้อยละ ๗๐ ระดับดี ร้อยละ 
๗๖.๐๖ 

ร้อยละ 
๖.๐๖ 

ระดับดี 

๒)  มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์
และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  
อภิปรำย  แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น  
และแก้ปัญหำ 

ร้อยละ ๗๐ ระดับดี ร้อยละ 
๗๕.๙๘ 

ร้อยละ 
๕.๙๘ 

ระดับดี 

๓)  มีควำมสำมำรในกำรสร้ำง
นวัตกรรม 

ร้อยละ ๗๐ ระดับดี ร้อยละ 
๗๕.๘๙ 

ร้อยละ 
๕.๘๙ 

ระดับดี 

๔)  มีควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ   
และกำรส่ือสำร 

ร้อยละ ๗๐ ระดับดี ร้อยละ 
๗๘.๙๔ 

ร้อยละ 
๘.๙๔ 

ระดับดี 

๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำ 

ร้อยละ ๗๐ ระดับดี ร้อยละ 
๗๒.๖๗ 

ร้อยละ 
๒.๖๗ 

ระดับดี 

๖)  มีควำมรู้  ทักษะพื้นฐำนและเจต
คติท่ีดีต่องำนอำชีพ 

ร้อยละ ๗๕ ระดับดี ร้อยละ 
๗๘.๘๖ 

ร้อยละ 
๘.๘๖ 

ระดับดี 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
เชิง

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ 
ร้อยละที่

ได้ 
ร้อยละ

เปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

๑.๒คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักเรียน 

ร้อยละ ๗๔ ระดับดี ร้อยละ 
๗๙.๗๕ 

ร้อยละ 
๕.๗๕ 

ระดับดี 

๑)  กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดี
ตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 

ร้อยละ ๗๔ ระดับดี ร้อยละ 
๗๙.๕๔ 

ร้อยละ 
๕.๕๔ 

ระดับดี 

๒)  ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำม
เป็นไทย 

ร้อยละ ๗๔ ระดับดี ร้อยละ 
๗๙.๖๓ 

ร้อยละ 
๕.๖๓ 

ระดับดี 

๓)  กำรยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 

ร้อยละ ๗๔ ระดับดี ร้อยละ 
๗๙.๘๘ 

ร้อยละ 
๕.๘๘ 

ระดับดี 

๔)  มีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิต
สังคม 

ร้อยละ ๗๔ ระดับดี ร้อยละ 
๗๙.๙๖ 

ร้อยละ 
๕.๙๖ 

ระดับดี 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหาร
และจัดการ 

 ระดับดี   ระดับดีเลิศ 

๒.๑  มีเป้ำหมำย  วิสัยทัศน์  และ
พันธกิจท่ีสถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 

 ระดับดี   ระดับดีเลิศ 

๒.๒  มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพ
ของสถำนศึกษำ 

 ระดับดี   ระดับดีเลิศ 

๒.๓  ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้น
คุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

 ระดับดี   ระดับดีเลิศ 

๒.๔  พัฒนำครูและบุคลกรให้มีควำม
เช่ียวชำญทำงวิชำชีพ 

 ระดับดี   ระดับดี 

๒.๕  จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพ
และสังคมท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้
อย่ำงมีคุณภำพ 

 ระดับดี   ระดับดี 

 



 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

หน้า 40 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา ค่าเป้าหมาย ผลการประเมิน 
เชิง

ปริมาณ 
(ร้อยละ) 

เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ เชิง
คุณภาพ ร้อยละที่

ได้ 
ร้อยละ

เปรียบเทียบ
ค่าเป้าหมาย 

๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ
เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและ
กำรจัดกำรเรียนรู้ 

 ระดับดี 

  

  ระดับดี 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็
ส าคัญ 

ร้อยละ ๖๒ ระดับดี 

 

ร้อยละ 
๖๘.๒๔ 

ร้อยละ 
๖.๒๔ 

ระดับดี 

 

๓.๑  จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำร
คิดและปฏิบัติจริง  และสำมำรถ
น ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ ๖๒ ระดับดี 

  

ร้อยละ 
๖๗.๖๕ 

ร้อยละ 

๕.๖๕ 

ระดับดี 

๓.๒  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสำรสนเทศ  
และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ 

ร้อยละ ๖๔ ระดับดี ร้อยละ 

๖๙.๑๒ 

ร้อยละ 

๕.๑๒ 

ระดับดี 

๓.๓  มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๖๔ ระดับดี ร้อยละ 

๖๙.๑๒ 

ร้อยละ 

๕.๑๒ 

ระดับดี 

๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียน
อย่ำงเป็นระบบ  และน ำผลมำพัฒนำ
ผู้เรียน 

ร้อยละ ๖๒ ระดับดี 

 

ร้อยละ 

๖๗.๖๕ 

ร้อยละ 

๕.๖๕ 

ระดับดี 

๓.๕  มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้
ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ร้อยละ ๖๒ ระดับดี 

 

ร้อยละ 

๖๗.๖๕ 

ร้อยละ 

๕.๖๕ 

ระดับดี 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา หลักฐานสนันสนุน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน  
โครงกำรที่ 1  ส่งเสริมกำรอ่ำนเขียน กำรสื่อสำรและคิด
ค ำนวณของผู้เรียน 
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 
กิจกรรมท่องสูตรคูณ คณิตคิดเร็ว 
กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์    
กิจกรรม  Read for Life (อ่านเพื่อชีวิต) 
กิจกรรม English For Monday/ English For Midday 
 
 
โครงกำรที่ 2   ส่งเสริมควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ 
คิดวิจำรณญำณ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแก้ปัญหำของ
ผู้เรียน 
 
กิจกรรม ส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านทัศนศิลป์ ดนตรี 
นาฏศิลป์ 
กิจกรรม English Camp 
กิจกรรมศึกษาดูงาน (สัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ. องค์การ
พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ปทุมธานี 
กิจกรรมการท าโลช่ันทากันยุงเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก 
 
โครงกำรที่ 3 ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำม
หลักสูตรของผู้เรียน 
 
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรม 
กิจกรรมแข่งขันทักษะเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
(ภาษาต่างประเทศ) 
กิจกรรมแข่งขันทักษะเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์ 
กิจกรรมพัฒนานักเรียนห้องเรียนคุณภาพ 
 

๑)  มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  กำรเขียน  
กำรส่ือสำรและกำรคิดค ำนวณ 
๒)  มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และคิด
อย่ำงมีวิจำรณญำณ  อภิปรำย  แลกเปล่ียน
ควำมคิดเห็น  และแก้ปัญหำ 
๓)  มีควำมสำมำรในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
๔)  มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศ  และกำรส่ือสำร 
๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำ 
๖)  มีควำมรู้  ทักษะพื้นฐำนและเจตคติท่ีดีต่อ
งำนอำชีพ 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา หลักฐานสนันสนุน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๑ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
 โครงกำรที่ 4   ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและ

พัฒนำผลกำรทดสอบระดับชำติ 
 
กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาผล
การทดสอบระดับชาติ (ติว O-NET) 
กิจกรรมสอนซ่อมเสริมคณิตศาสตร์ 
กิจกรรมยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-NET วิชา
คณิตศาสตร์   
กิจกรรมยุววิจัยคณิตศาสตร์ท้องถิ่น 
กิจกรรมรายงานผลทางการศึกษา Open House 
กิจกรรมยกระดับผลการทดสอบ PAT 1 
โครงกำรที่ 5   เตรียมควำมพร้อมด้ำนกำรเรียนและ
ศึกษำต่อของผู้เรียน 
 
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อและแนะแนวอาชีพ 
กิจกรรมติดตามผลการศึกษาต่อของนักเรียนระดับช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 และ 6  ปีการศึกษา 2561 
กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนใหม่ ม.1 
กิจกรรมรับสมัครนักเรียนศึกษาต่อปีการศึกษา 2562 
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อสัญจร โรงเรียนเคียนซา
พิทยาคม 
กิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมนิเทศ 
กิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อการประกอบอาชีพ 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา หลักฐานสนันสนุน 
มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน 

๑.๒คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน  
โครงกำรที่ 10 ส่งเสริมคุณลักษณะและค่ำนิยมที่พึง
ประสงค์ของผู้เรียน 
 
กิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม 
กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน (เลือกตั้งสภานักเรียน) 
 
โครงกำรที่ 11 รักท้องถ่ินและควำมเป็นไทยของผู้เรียน 
กิจกรรมวันส าคัญแห่งชาติ 
กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา 
 
โครงกำรที่ 12 ส่งเสริมควำมหลำกหลำยทำงสังคมและ
วัฒนธรรมของผู้เรียน 
กิจกรรมระดมทุนการศึกษา 
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน 
กิจกรรม To be number one 
กิจกรรมช่วยเพื่อนเดือนละบาท 
กิจกรรมสนับสนุนนักเรียนด้านปัจจัยพื้นฐานนักเรยีน
ยากจน 
กิจกรรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
 

โครงกำรที่ 13 ส่งเสริมสุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะ
จิตของสังคมของผู้เรียน 
 

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพของนกักีฬาเพื่อความเป็นเลิศ 
กิจกรรมปรับปรุงห้องพยาบาลและวัสดุอุปกรณ์ 
กิจกรรมค่ายผู้น า 
กิจกรรมแข่งขันกีฬาและกรีฑาภายใน 
กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเรือพาย “1 โรงเรียน 1 
กีฬา” 
กิจกรรมส่งเสริมนักกรีฑา เข้าร่วมการแข่งขันกับหน่วยงาน
ภายนอก 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศด้านแอโรบิค 
กิจกรรมบ าบัดความเครียดด้วยสุนทรียศาสตร์ (STRESS 
THERAPY WITH AESTHETICS 

๑)  กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ี
สถำนศึกษำก ำหนด 
๒)  ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
๓)  กำรยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนควำม
แตกต่ำงและหลำกหลำย 
๔)  มีสุขภำวะทำงร่ำงกำยและจิตสังคม 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา หลักฐานสนันสนุน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 
๒.๑  กำรมีเป้ำหมำย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจ
ท่ีสถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 

โครงกำรที่ 3 ส่งเสริมควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำม
หลักสูตรของผู้เรียน 
กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการงานศิลปหัตถกรรม 
กิจกรรมแข่งขันทักษะเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
วิทยาศาสตร์ 
กิจกรรมส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ 
(ภาษาต่างประเทศ) 
กิจกรรมแข่งขันทักษะเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศทาง
คณิตศาสตร์ 
กิจกรรมพัฒนานักเรียนห้องเรียนคุณภาพ 
 
โครงกำรที่ 14 ส่งเสริมเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
นโยบำยของสถำนศึกษำ 
กิจกรรมโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School)  
กิจกรรมสถานศึกษาพอเพียง 
 
โครงกำรที่ 15 วำงระบบบริหำรและจัดกำรข้อมูล
สำรสนเทศ 
กิจกรรมพัฒนางานการเงิน 
กิจกรรมพัฒนางานสารสนเทศ (DMC)  
กิจกรรมพัฒนาระบบงานสภานักเรียน 
กิจกรรมพัฒนาระบบงานกิจกรรมนักเรียน 
กิจกรรมพัฒนางานบริหารท่ัวไป 
กิจกรรม พัฒนาห้องกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์โรงเรียน 
 
โครงกำรที่ 16 ประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
กิจกรรมส่งเสริมการประกันคุณภาพภายในและภายนอก 
 
 
 
 

๒.๒  มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของ
สถำนศึกษำ 
๒.๓  ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพ
ผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและ
ทุกกลุ่มเป้ำหมำย 
๒.๔  พัฒนำครูและบุคลกรให้มีควำม
เช่ียวชำญทำงวิชำชีพ 
๒.๕  จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและ
สังคมท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมี
คุณภำพ 
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อ
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำร
เรียนรู ้



 

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 
(Self - Assessment Report: SAR) 

 

หน้า 45 

 

มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา หลักฐานสนันสนุน 
มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและจัดการ 
 โครงกำรที่ 19 วำงแผนอัตรำก ำลังและเพิ่ม

ประสิทธิภำพบุคลำกร 
 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม  
กิจกรรม ศึกษาดูงานบุคลากรคณิตศาสตร์ 
โครงกำรที่ 21 วำงแผนจัดสภำพแวดล้อมและสื่อกำร
เรียนรู้ 
กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานท่ี 
 
โครงกำรที่ 22 เครือข่ำยกำรศึกษำและประเมินผลกำร
บริหำร 
กิจกรรมสร้างภาคีเครือข่าย (ประชุมผู้ปกครอง)  
 
โครงกำรที่ 23 ส่งเสริมนโยบำยและจุดเน้น 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
กิจกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
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มาตรฐาน/ประเด็นพิจารณา หลักฐานสนันสนุน 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
๓.๑  จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและ
ปฏิบัติจริง  และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตได้ 

1. แผนการจัดการเรียนรู้ 
2.รายงานโครงการ 
3. ส่ือการสอน 
4. แหล่งเรียนรู้ท่ีใช้ประกอบการสอน 
5. แบบทดสอบ 
6.การท า PLC 
๗. กิจกรรมห้องสมุด 
๘. พัฒนาและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและนอก
สถานศึกษา 
๙. พัฒนาส่ือเทคโนโลยี 
๑๐. งานวิจัย 
๑๑. พัฒนางานนิเทศการจัดการเรียนการสอน 

๓.๒  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสำรสนเทศ  และแหล่ง
เรียนรู้ท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู ้
๓.๓  มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก 
๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็น
ระบบ  และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
๓.๕  มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำร
จัดกำรเรียนรู้ 
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มาตรฐานที่ 1 คุณภาพของผู้เรียน 
ระดับคุณภาพ : ระดับดี 

 

1. กระบวนการพัฒนา 
 สถำนศึกษำมีกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียนด้วยวิธีกำรท่ีหลำกหลำย ครูจัดกำรเรียนรู้ให้
เป็นไปตำมศักยภำพของผู้เรียน และเป็นไปตำมมำตรฐำนและตัวชี้วัดของหลักสูตร มีกำรออกแบบกำรจัดกำร
เรียนรู้ท่ีเหมำะสมกับผู้เรียน โดยค ำนึงถึงควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคลของผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีกำรจัดกำรเรียนรู้
ท้ังรูปแบบกำรระดมสมอง กำรลงมือปฏิบัติจริง กำรร่วมมือกันเรียนรู้ กำรใช้กระบวนกำรคิด กระบวนกำรใช้
ปัญหำเป็นหลัก และเน้นเรื่องกำรอ่ำน กำรเขียน กำรส่ือสำร และกำรคิดค ำนวณของผู้เรียนเป็นเรื่องส ำคัญ
ท่ีสุด โดยมุ่งพัฒนำให้ผู้เรียนทุกคนมีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย 
แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำสำมำรถใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำร และมีควำมพร้อมใน
กำรศึกษำต่อ กำรฝึกงำนหรือกำรท ำงำนอีกท้ังมีกำรพัฒนำครูทุกคนให้มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคนิควิธีสอน
ให้ตรงตำมศักยภำพผู้เรียน ใช้ส่ือเทคโนโลยีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีหลำกหลำย กำรใช้ส่ือกำรเรียนรู้และ
แหล่งกำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำย รวมท้ังมีกำรวัดประเมินผลตำมสภำพจริงและเหมำะสมกับศักยภำพของผู้เรียน 
และแหล่งสืบค้นข้อมูล โดยสถำนศึกษำได้ด ำเนินโครงกำรส่งเสริมควำมเป็นเลิศทำงวิชำกำร กำรยกระ ดับ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและผลกำรทดสอบระดับชำติ และสร้ำงนวัตกรรมจำกกิจกรรมกำรเรียน  กำร
พัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง กำรพัฒนำหลักสูตรและกำรจัดกำรเรียนรู้
นิทรรศกำรวิชำกำรและกำรบูรณำกำรเรียนรู้ท้ัง 8 กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ทุกระดับ ช้ันเรียน กำรพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรนิเทศภำยใน 
 โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม และค่ำนิยมท่ีพึงประสงค์ ตำมหลักสูตรแกนกลำง
กำรศึกษำขั้นพื้นฐำน พุทธศักรำช 2551 ได้ด ำเนินกำรโครงกำร/กิจกรรม เช่น ผู้เรียนเข้ำร่วมกิจกรรมค่ำย
คุณธรรม กิจกรรมวันส ำคัญต่ำง ๆ กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น กิจกรรม To Be Number เข้ำร่วมพิธี
ทบทวนค ำปฏิญำณตนและสวนสนำม ผู้เรียนทุกคนปฏิบัติกิจกรรม กิจกรรม5ส จิตสำธำรณะ กิจกรรม
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1, ม.4 กิจกรรมโฮมรูม กิจกรรมค่ำยพักแรมลูกเสือ-เนตรนำรี นักศึกษำวิชำทหำร 
กิจกรรมชุมนุม กิจกรรมอบรมนักเรียนหน้ำเสำธง มีกำรติดตำมนักเรียนท่ีมีปัญหำ โดยโรงเรียนใช้ระบบดูแล
นักเรียนท่ีมีประสิทธิภำพ โดยมีกำรคัดกรองนักเรียน และเยี่ยมบ้ำนนักเรียน จำกกิจกรรมเย่ียมบ้ำนนักเรียน 
ท ำให้พบปัญหำของนักเรียนและสำมำรถแก้ปัญหำนักเรียนได้ทันเวลำ จัดกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน เช่น กิจกรรม
อบรมแกนน ำนักเรียนเพื่อนท่ีปรึกษำ YC กิจกรรมเพื่อสังคมและสำธำรณประโยชน์ นอกจำกนี้โรงเรียนยังได้
จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนด้ำนกีฬำประเภทต่ำง ๆ กิจกรรมบริกำรสุขภำพอนำมัยแก่นักเรียนและบุคลำกรใน
โรงเรียนส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ด้วยกิจกรรมสีสันเส้นเสียงร้อยเรียงร่ำยร ำ ขับเคล่ือนหลักปรัชญำของ
เศรษฐกิจพอเพียงโดยโครงกำรศำสตร์พระรำชำเพื่อพัฒนำทักษะชีวิตของผู้เรียนเพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่ำงมี
ควำมสุข และกิจกรรม Zero waste school 
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2. ผลการด าเนินงาน  
จำกกระบวนกำรพัฒนำนักเรียน ส่งผลให้กำรประเมินผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรผู้เรียน เป็นไปตำม

เป้ำหมำยของสถำนศึกษำ นักเรียนมีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรส่ือสำรภำษำไทย อยู่ในระดับดี 

กำรส่ือสำรและกำรคิดค ำนวณ ผ่ำนตำมเกณฑ์ของโรงเรียน มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และคิดอย่ำงมี

วิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและแก้ปัญหำ อยู่ในระดับดี มีควำมสำมำรถในกำรใช้

เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรส่ือสำรในระดับดี จำกกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีมีคุณภำพส่งผลให้

นักเรียนมีควำมก้ำวหน้ำทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำจำกพื้นฐำนเดิมในแต่ละปี ท้ังในด้ำนควำมรู้ 

ควำมเข้ำใจ และทักษะต่ำง ๆ ตำมหลักสูตร นักเรียนเข้ำร่วมแข่งต่ำง ๆ ท้ังในระดับเขตพื้นท่ีกำรศึกษำ และ

ระดับประเทศ เช่น ผลกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับประเทศ ปีกำรศึกษำ 2561 ได้รับรำงวัลระดับเหรียญ

ทองกิจกรรมแข่งขันศิลป์สร้ำงสรรค์ ระดับช้ัน ม.๔-ม.๖ กำรแข่งขันว่ำวที่ประเทศเกำหลีระดับเอเชีย เป็นต้น 

กำรจัดนิทรรศกำรร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ กำรบริหำรจัดกำรขยะโรงเรียนปลอดขยะ (OBEC ZERO 

WASTE SCHOOL) นักเรียนได้รับรำงวัลเยำวชนดีเด่น จำกนำยกรัฐมนตรี นำยประยุทธ์ จันทร์โอชำ ท ำให้

นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์และค่ำนิยมตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด รู้จักกำรวำงแผนสำมำรถท ำงำน

ร่วมกับผู้อื่นได้ดีตำมหลักประชำธิปไตยกล้ำแสดงออกและแสดงควำมคิดเห็นหรือวิพำกษ์ได้อย่ำงสร้ำงสรรค์ 

สืบค้นข้อมูลหรือแสวงหำควำมรู้จำกส่ือเทคโนโลยีได้ด้วยตนเองรวมท้ังสำมำรถวิเครำะห์จ ำแนกแยกแยะได้ 

รวมท้ังรู้เท่ำทันส่ือและสังคมท่ีเปล่ียนแปลงอย่ำงรวดเร็ว นักเรียนมีจิตอำสำช่วยเหลืองำนโรงเรียน ชุมชน  

ผู้เรียนมีควำมรู้ ทักษะและเจตคติท่ีดี มีควำมพร้อมท่ีจะศึกษำต่อในระดับช้ันท่ีสูงขึ้น และมีวุฒิภำวะทำงอำชีพ

เหมำะสมกับช่วงวัย เป็นผู้น ำด้ำนสภำเด็ก มีสุขนิสัยท่ีดีในกำรดูแลสุขภำพกำยและสุขภำพจิต เล่นกีฬำ ออก

ก ำลังกำยป้องกันตนเองจำกส่ิงเสพติดให้โทษ และรู้จักหลีกเล่ียงจำกสภำวะท่ีเส่ียงต่อควำมรุนแรง โรคภัย 

อุบัติเหตุและปัญหำทำงเพศ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลรอบข้ำง ส่งผลให้สุขภำพจิตดี มีน้ ำหนัก ส่วนสูง และ

สมรรถนะทำงกำยเป็นไปตำมเกณฑ์มำตรฐำนของ สสส. ในระดับดี  
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ประเดน็ ผลการประเมิน 

๑.๑ ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  
กำรเขียน กำรส่ือสำรและกำรคิด
ค ำนวณ 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการอ่าน  การเขียน   
การสื่อสารและการคิดค านวณ จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
 

ผู้เรียนมีควำมสำมำรถ ร้อยละ ..๗๖.๐๖…อยู่ในระดับคุณภำพ....ดี... 

๑.๒ ควำมสำมำรถในกำร
วิเครำะห์และคิดอย่ำงมี
วิจำรณญำณ อภิปรำย  
แลกเปล่ียนควำมคิดเห็น  และ
แก้ปัญหำ 
 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการวิเคราะห์และคิดอยา่งมี
วิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และแก้ปัญหาจ าแนกตาม

ระดบัคุณภาพ 

 
ผู้เรียนมีควำมสำมำรถ ร้อยละ ....๗๕.๙๘... 

อยู่ในระดับคุณภำพ ......ดี.......... 
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ประเดน็ ผลการประเมิน 

๑.๓ ควำมสำมำรถในกำรสร้ำง
นวัตกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารในการสร้างนวัตกรรม 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
ผู้เรียนมีควำมสำมำรถ ร้อยละ ...๗๕.๘๙... 

อยู่ในระดับคุณภำพ .....ดี...... 
๑.๔ ควำมสำมำรถในกำรใช้
เทคโนโลยีสำรสนเทศ  และกำร
ส่ือสำร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  และการสื่อสารจ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
ผู้เรียนมีควำมสำมำรถ ร้อยละ ...๗๘.๙๔... 

อยู่ในระดับคุณภำพ .....ดี...... 
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ประเดน็ ผลการประเมิน 

๑.๕ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำม
หลักสูตรสถำนศึกษำ 

 

ร้อยละของจ านวนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา 

 
ผู้เรียนมีควำมสำมำรถแต่ละกลุ่มสำระในระดับ ๒ ข้ึนไป ร้อยละ ..๗๘.๘๗.. 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพฒันาการจากผลการสอบวัดระดับชาติ 

 
ผู้เรียนมีควำมสำมำรถแต่ละกลุ่มสำระ ม.๓ ในระดับ ๒๗ คะแนนข้ึนไป และ  
ม.๖ ในระดับ ๒๒ คะแนนข้ึนไป ร้อยละ ..๖๖.๑๒.. 

อยู่ในระดับคุณภำพ .......ดี......... 
๑.๖ มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำนและ
เจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 

 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
ผู้เรียนมีควำมสำมำรถ ร้อยละ .......๗๘.๘๖........ 

อยู่ในระดับคุณภำพ ............ดี............... 
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ประเดน็ ผลการประเมิน 

๒.๑ กำรมีคุณลักษณะและ
ค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำ
ก ำหนด 

 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินด้านการออมเงินกับธนาคารโรงเรียน 
จ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
ผู้เรียนมีควำมสำมำรถ ร้อยละ .....๗๙.๕๔........ 

อยู่ในระดับคุณภำพ ........ดี............ 
๒.๒ ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและ
ควำมเป็นไทย 

 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินการเข้าร่วมกิจกรรมด้านความภูมิใจในท้องถ่ิน
และความเป็นไทยจ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 
ผู้เรียนมีควำมสำมำรถ ร้อยละ .......๗๙.๖๓............ 

อยู่ในระดับคุณภำพ .............ดี................ 
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ประเดน็ ผลการประเมิน 

๒.๓ กำรยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบน
ควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผลการประเมินนักเรียนด้านการยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและ
หลากหลายจ าแนกตามระดับคุณภาพ 

 

 
ผู้เรียนมีควำมสำมำรถ ร้อยละ ......๗๙.๘๘......... 

อยู่ในระดับคุณภำพ ........ดี............ 
๒.๔ มสุีขภำวะทำงร่ำงกำยและ
จิตสังคม 

 

จ านวนนักเรียนที่มีผลการประเมินสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคมจ าแนกตาม
ระดับคุณภาพ 

 

ผู้เรียนมีควำมสำมำรถ ร้อยละ.....๗๙.๙๖...... 
อยู่ในระดับคุณภำพ ..........ดี............... 
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3. จุดเด่น 
 จำกกำรท่ีโรงเรียนมีแผนงำนพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำ และด ำเนินกำรอย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้นักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง มีควำมรู้ ทักษะ และเจตคติท่ีดี พร้อมท่ีจะศึกษำต่อในระดับช้ันท่ี
สูงขึ้นหรือมีวุฒิภำวะทำงอำชีพเหมำะสมกับช่วงวัย นักเรียนสำมำรถใช้เทคโนโลยีในกำรส่ือสำรและแสวงหำ
ควำมรู้ได้ด้วยตนเอง สถำนศึกษำได้จัดกิจกรรมรองรับควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย เพื่อเป็นกำรส่งเสริม
ศักยภำพของผู้เรียน ส่งเสริมทักษะกำรอยู่ร่วมกัน ทักษะกำรท ำงำน และกำรแก้ปัญหำร่วมกัน ตำมโครงกำร
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และนักเรียนมีควำมสำมำรถทำงด้ำนกีฬำ 
 

4. จุดควรพัฒนา 
 1) เน้นควำมสำมำรถในกำรอ่ำนและเขียนได้เหมำะสมตำมระดับช้ัน ควำมสำมำรถในด้ำนกำรส่ือสำร
ท้ังภำษำไทยและภำษำอังกฤษเหมำะสมตำมระดับช้ัน ควำมสำมำรถในด้ำนกำรคิดค ำนวณเหมำะสมตำม
ระดับช้ัน มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ อภิปรำยแลกเปล่ียนควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ
อย่ำงเหมำะสม เช่นกำรจัดกิจกรรมบันทึกกำรอ่ำน กำรเสนอข่ำวสำรประจ ำวัน กำรใช้ภำษำอังกฤษใน
ชีวิตประจ ำวัน และส่งเสริมกำรใช้คณิตศำสตร์ในชีวิตประจ ำวัน ให้เป็นรูปธรรม 
 2) พัฒนำผู้เรียนด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุกรำยวิชำ ทุกระดับช้ันเรียน ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำย
ของสถำนศึกษำ และพัฒนำนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ให้มีผลกำรทดสอบระดับชำติ 
O-NET ให้สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
 3) ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้ำงนวัตกรรม และสำมำรถเผยแพร่เป็นตัวอย่ำงได้ 

   

มาตรฐานที่  2  กระบวนการบริหารและการจัดการ 
ระดับคุณภาพ  :  ระดับดี 

 

1. กระบวนการพัฒนา 
 โรงเรียนได้ด ำเนินกำรวิเครำะห์สภำพปัญหำ ผลกำรจัดกำรศึกษำท่ีผ่ำนมำ โดยกำรศึกษำข้อมูล จำก

รำยงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ สำรสนเทศจำกผลกำรนิเทศ ติดตำม ประเมิน

กำรจัดกำรศึกษำตำมนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำ และจัดประชุมระดมควำมคิดเห็น จำกบุคลำกรใน

สถำนศึกษำเพื่อวำงแผนร่วมกันก ำหนดเป้ำหมำย ปรับวิสัยทัศน์ ก ำหนดพันธกิจ กลยุทธ์ ในกำรจัดกำรศึกษำ

ของสถำนศึกษำเพื่อพัฒนำคุณภำพผู้เรียน มีกำรปรับแผนพัฒนำคุณภำพจัดกำรศึกษำ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 

ให้สอดคล้องกับสภำพปัญหำ ควำมต้องกำรพัฒนำ และนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำพร้อมท้ังจัดหำทรัพยำกร 

จัดสรรงบประมำณ มอบหมำยงำนให้ผู้รับผิดชอบ ด ำเนินกำรพัฒนำตำมแผนงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยท่ี

ก ำหนดไว้ มีกำรด ำเนินกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และสรุปผลกำรด ำเนินงำน น ำมำ

พัฒนำให้ ผู้เรียนมีคุณภำพ ชุมชนศรัทธำ มีกำรปรับแผนพัฒนำคุณภำพจัดกำรศึกษำ เน้นผู้เรียนทุก
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กลุ่มเป้ำหมำย ทุกคน และด ำเนินกำรอย่ำงเป็นรูปธรรมท ำให้นักเรียนสำมำรถเลือกเรียนในร ำยวิชำท่ี

หลำกหลำย ตำมบริบทของชุมชน  ภูมิปัญญำท้องถิ่นร่วมกันวำงแผนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและมีกำรเรียนรู้

ในโลกกว้ำง ส่งเสริมให้นักเรียนได้เลือกเรียนตำมท่ีสนใจในกิจกรรมชุมนุม โดยให้มีกำรจัดระบบเทคโนโลยี

สำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ แผนปฏิบัติกำรประจ ำปีสอดคล้องกับสภำพ

ปัญหำ ควำมต้องกำรพัฒนำ และนโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำพร้อมท้ังจัดหำทรัพยำกร จัดสรรงบประมำณ 

มอบหมำยงำนให้ผู้รับผิดชอบ ด ำเนินกำรพัฒนำตำมแผนงำนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยท่ีก ำหนดไว้ มีกำรนิเทศ 

ก ำกับ ติดตำม ประเมินผลกำรด ำเนินงำน และสรุปผลกำรด ำเนินงำนวำงแผนและจัดสภำพแวดล้อมทำง

กำยภำพและสังคมท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ ตำมบริบทของชุมชน นักเรียนได้ใช้และศึกษำ

ค้นคว้ำจำกแหล่งเรียนรู้ ท้ังภำยในและภำยนอก เกิดควำมภูมิใจในกำรเข้ำร่วมกิจกรรมตำมโครงกำรเครือข่ำย

แหล่งเรียนรู้ชุมชนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมและมีเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรร่วมรับผิดรับชอบต่อผลกำร

จัดกำรศึกษำให้มีคุณภำพและได้มำตรฐำนท่ีก ำหนด 

 
2. ผลการพัฒนา 
  เนื่องจำกโรงเรียนมีกำรก ำหนดเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ท่ีสอดคล้องกับสภำพปัญหำควำม
ต้องกำรกำรพัฒนำของโรงเรียน ผู้บริหำรปฏิบัติงำนตำมบทบำทหน้ำท่ีได้อย่ำงมีประสิทธิภำพและเกิด
ประสิทธิผล มีแผนกำรปฏิบัติกำรประจ ำปี ท่ีตรงกับควำมต้องกำรและมำตรฐำนของโรงเรียน มีกิจกรรม/
โครงกำรเพื่อพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง ครูมีกำรจัดท ำ ID Plan  รำยงำนผลกำร
ปฏิบัติงำนและผลกำรประเมินตนเองเป็นรำยบุคคล รำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ และมี
งำนวิจัยเพื่อพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำยมีผัง
ระบบกำรท ำงำนของโรงเรียน และปฏิทินกำรปฏิบัติงำนอย่ำงชัดเจน มีบรรยำกำศและส่ิงแวดล้อมท่ีดีและมี
ควำมปลอดภัย มีกำรนิเทศภำยในอย่ำงต่อเนื่อง ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ได้เข้ำอบรมเพื่อพัฒนำ
ศักยภำพกำรท ำงำนตำมหน้ำท่ีรับผิดชอบ มีคณะกรรมกำรสถำนศึกษำและมีภำคีเครือข่ำยท่ีเข้มแข็ง และมี
บทบำทในกำรพัฒนำกำรศึกษำของโรงเรียน จนเป็นท่ียอมรับของสำธำรณชน นอกจำกนี้โรงเรียนยังมีกำร
ระดมทรัพยำกร เพื่อพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำจำกผู้ปกครอง ชุมชน ส่งผลให้กำรบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพ
มำกขึ้น โดยมีกำรจัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ กำร
ติดต้ังระบบ Wifi โรงเรียน 
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วิธีการพัฒนา ผลการพัฒนา 

กำรพัฒนำบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

    กำรให้ควำมรู้ เป็นที่ปรึกษำ 
สนับสนุนให้ครูเข้ำรับกำรอบรม
พัฒนำทำงวิชำชีพอย่ำงต่อเนื่อง 

จ านวนคร้ังที่ครูได้รับการอบรมพัฒนาทางวิชาชีพ 

 
 

กำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและ
ประเมินผล 

      มีกำรนิเทศครูและบุคลำกร
ทำงกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง เพื่อท่ี
น ำผลกำรนิเทศ ก ำกับ ติดตำมและ
ประเมินผลมำพัฒนำนักเรียน และ
ครูต่อไป 

ร้อยละของครูที่ได้รับการนิเทศ ก ากับ ติดตาม และประเมินผลจากผู้บริหาร 

 
กำรจัดหำทรัพยำกร 

    กำรจัดหำทรัพยำกรตำมควำม
จ ำเป็น โดยกำรทอดผ้ำป่ำ จำก
บุคลำกรทำงกำรศึกษำทุกคน และ
บุคคลภำยนอก 
 

 
   ได้ด ำเนินกำรสร้ำงโดมอเนกประสงค์ และปรับปรุงอำคำรสถำนท่ี 
 

 
 

3. จุดเด่น 
 โรงเรียนมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบตำมข้ันตอน PDCA  ผู้บริหำรมีวิสัยทัศน์ มีภำวะผู้น ำและ
มีควำมคิดริเริ่มท่ีเน้นกำรพัฒนำคุณภำพผู้เรียนให้มีคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรเรียนรู้ตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
มีแผนปฏิบัติกำรประจ ำปีท่ีสอดคล้องกับผลกำรจัดกำรศึกษำ มีกำรติดตำมนิเทศ ก ำกับ ติดตำม ประเมินผล 
กำรด ำเนินงำน และกำรจัดท ำรำยงำนผลกำรจัดกำรศึกษำอย่ำงต่อเนื่อง มีกำรใช้งำนวิจัยมำใช้ในกำรพัฒนำ
ปรับปรุงคุณภำพกำรศึกษำ จำกกระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร มีกำรแลกเปล่ียนกำรเรียนรู้โดยผ่ำน
ช่องทำง LINE, Facebook เป็นต้น  ส่งผลให้ครูและบุคลำกรในโรงเรียนได้รับรำงวัลประเภทต่ำง ๆ จำก
หน่วยงำนภำยในและภำยนอกอย่ำงต่อเนื่อง  
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4. จุดควรพัฒนา  
1) เปิดโอกำสให้ผู้ปกครอง ปรำชญ์ชำวบ้ำนได้มี ส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำผู้เรียนให้มี

ควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม      
2) สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนให้มีควำมเข้มแข็ง 

มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อผลกำรจัดกำรศึกษำ 
3) ส่งเสริมให้ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำได้รับกำรอบรมพัฒนำทำงวิชำชีพมำกขึ้น 
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มาตรฐานที่  3  กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ระดับคุณภาพ  :  ระดับดี 

1. กระบวนการพัฒนา 

  โรงเรียนด ำเนินกำรส่งเสริมให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนให้เป็นไปตำมศักยภำพของผู้เรียนเน้นผู้เรียน
เป็นส ำคัญ มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก โดยกำรด ำเนินงำน/กิจกรรมอย่ำงหลำกหลำย ได้แก่ งำน
หลักสูตรมีกำรประชุมปฏิบัติกำรปรับปรุงหลักสูตรสถำนศึกษำ พัฒนำสู่ประชำคมอำเซียนและมำตรฐำนสำกล 
มีกำรออกแบบกำรจัดกำรเรียนรู้เป็นไปตำมมำตรฐำนและตัวช้ีวัดของหลักสูตรท่ีเหมำะสมกับผู้เรียนโดยให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกำรวิเครำะห์ตนเอง ก ำหนดเนื้อหำสำระ กิจกรรมท่ีสอดคล้องกับควำมสนใจและควำมถนัด
เป็นรำยบุคคลอย่ำงเป็นรูปธรรมท้ังระบบเปิดโอกำสให้ผู้เรียนเรียนรู้โดยผ่ำนกระบวนกำรคิดได้ปฏิบัติจริงด้วย
วิธีกำรและแหล่งเรียนรู้ท่ีหลำกหลำย สรุปองค์ควำมรู้ และสำมำรถน ำไปใช้ในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้เป็นอย่ำงดี 
จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น ำเสนอผลงำน แสดงควำมคิดเห็นคิดเป็น ท ำเป็น รักกำรอ่ำน 
และแสวงหำควำมรู้จำกส่ือเทคโนโลยีด้วยตนเองอย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องได้เรียนรู้โดยเช่ือมโยงบูรณำ
กำรสำระกำรเรียนรู้และทักษะด้ำนต่ำง ๆ ผ่ำนกำรเรียนแบบโครงงำน มีส่วนร่วมในกำรจัดบรรยำกำศ 
สภำพแวดล้อม ส่ือกำรเรียน และอ ำนวยควำมสะดวกท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ได้เรียนรู้โดยใช้กระบวนกำรวิจัยในช้ัน
เรียนอย่ำงเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องจัดกำรเรียนกำรสอนท่ียึดโยงกับบริบทของชุมชนและท้องถิ่น พัฒนำครูทุก
คนให้มีควำมสำมำรถในกำรน ำเทคนิควิธีสอนให้ตรงตำมศักยภำพผู้เรียน  มีกำรพัฒนำส่ือเทคโนโลยีให้
เหมำะสมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมีแหล่งเรียนรู้และแหล่งสืบค้นข้อมูลได้แก่ห้องสมุด ครูในสำระกำร
เรียนรู้เดียวกันร่วมกันก ำหนดแผนกำรจัดกำรเรียนรู้กำรวัดและประเมินผลแบบบูรณำกำรภำระงำน ช้ินงำน 
ปรับโครงสร้ำงรำยวิชำ หน่วยกำรเรียนรู้ ลดเวลำเรียน เพิ่มเวลำรู้ สัดส่วนคะแนนแต่ละหน่วย ก ำหนด
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ท่ีสอดคล้องกับหน่วยกำรเรียนรู้ สนับสนุนให้ครูจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีสร้ำงโอกำส
ให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ได้ลงมือปฏิบัติจริงจนสรุปควำมรู้ได้ด้วยตนเอง  
 มีกำรจัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะ แสดงออก น ำเสนอผลงำน รู้จักคิดเป็น ท ำเป็น แก้ปัญหำ
เป็น เช่นกำรจัดกิจกรรมเข้ำค่ำยคณิตศำสตร์ ค่ำยภำษำอังกฤษ ค่ำยเพื่อนท่ีปรึกษำ YC และกิจกรรมวัน 
Open House นอกจำกนี้นักเรียนยังเรียนรู้กำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก เพื่อเรียนรู้ร่วมกันอย่ำงมี
ควำมสุข  และมีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้
ต่อไป 
 

2. ผลการพัฒนา 
ครูมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ สอดคล้องกับเป้ำหมำยของหลักสูตร  มีกำรพัฒนำ

ส่ือกำรเรียนรู้ กำรเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้กระบวนกำรเรียนกำรสอนและวิธีวัดกำรประเมินผลตำมสภำพจริง
และอื่น ๆ ส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้น นอกจำกนี้นักเรียนยังมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
และกำรประเมินกำรอ่ำนคิดวิเครำะห์ ตำมเกณฑ์ท่ีโรงเรียนก ำหนดไว้ นักเรียนมีผลงำนและได้รับรำงวัลจำก
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กำรแข่งขันทักษะวิชำกำรและวิชำชีพเพิ่มขึ้นทุกปี เห็นได้จำกผลกำรแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับประเทศ ปี
กำรศึกษำ 2562  

 
จ านวนครูที่มีผลการประเมินมาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

ทั้ง ๕ ประเด็น 

 
 

ผู้เรียนมีควำมสำมำรถ ร้อยละ.....๖๗.๐๖...... 
อยู่ในระดับคุณภำพ ..........ดี............... 

 

3. จุดเด่น 
  โรงเรียนมีกำรพัฒนำปรับปรุงหลักสูตรตำมนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร ปรับเปล่ียนให้
เหมำะสมกับบริบทของสถำนศึกษำ จุดเน้น นโยบำยและวิ สัยทัศน์ของผู้บริหำรโดยผู้บริหำรได้เห็นถึง
ควำมส ำคัญของควำมคุ้มค่ำของกำรจัดกำรศึกษำ โดยครูมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ มีกำร
จัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ท่ีหลำกหลำย มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยคุณภำพของผู้เรียน มีกำรวิเครำะห์ผู้เรียนเป็น
รำยบุคคล นักเรียนสำมำรถแสวงหำควำมรู้ด้วยตนเองได้จำกส่ือหลำยประเภท เช่น ส่ือเทคโนโลยี ภูมิปัญญำ
ท้องถิ่นมีแหล่งเรียนรู้ท้ังในและนอกโรงเรียน มีวิทยำกรจำกหน่วยงำนภำยนอกเข้ำมำให้ควำมรู้อย่ำงต่อเนื่อง   
นักเรียนมีส่วนร่วมในกำรจัดสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อต่อกำรเรียนกำรสอนและจำกกำรท่ีครูมีผลงำนวิจัยในช้ันเรียน 
ได้น ำผลงำนวิจัยมำปรับปรุงพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น มีกำรจัดท ำบันทึกพฤติกรรมและ
ดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีกำรส่งต่ออย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้นักเรียนมีควำมสุขในกำรเรียนและท ำกิจกรรม
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นอกจำกนี้จำกกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนสูงขึ้น และเข้ำสู่เวทีกำรแข่งขันจนได้รับรำงวัล ระดับเขตพื้นท่ี ระดับภำคและระดับประเทศอย่ำงต่อเนื่อง 
 

4. จุดควรพัฒนา 
 อบรมพัฒนำให้ครูได้รับควำมรู้ด้ำนชุมชนกำรเรียนรู้เพื่อพัฒนำวิชำชีพครู หรือ  Professional 
Learning Community (PLC) เพื่อส่งเสริมให้ครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้ำงเครือข่ำยในกำรพัฒนำกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ กำรส่งเสริมและพัฒนำให้ครูมีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำ
นวัตกรรมและจัดท ำวิจัยในช้ันเรียนเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ และโรงเรียนควรมีกำรพัฒนำหลักสูตร
ท้องถิ่น และส่งเสริมให้ครูน ำภูมิปัญญำท้องถิ่นมำใช้ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้มำกขึ้น 

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
มาตรฐาน ผลการประเมิน ระดับ

คุณภาพ 
เชิงปริมาณ เชิง

คุณภาพ 
มาตรฐานที่ ๑ ด้านคุณภาพผู้เรียน สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย 

ร้อยละ ๖.๐๗ 
ระดับดี ระดับดี 

มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ - ระดับดีเลิศ ระดับดีเลิศ 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียน
เป็นส าคัญ 

สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย 
ร้อยละ ๕.๐๖ 

ระดับดี ระดับดี 
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ส่วนท่ี ๓ 

สรุปผล แนวทางการพัฒนา และความต้องการการช่วยเหลือ 

สรุปผล 

จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 

       สถำนศึกษำมีกระบวนกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน
ด้วยวิธีกำรท่ีหลำกหลำย โดยมีกิจกรรมท่ีหลากหลายเช่น มี
กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมท่องสูตรคูณ คณิตคิดเร็ว 
กิจกรรมคลินิกคณิตศาสตร์  กิจกรรม  Read for Life 
(อ่านเพื่อชีวิต) กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และพัฒนาผลการทดสอบระดับชาติ (ติว O-NET) 
กิจกรรมยกระดับผลการทดสอบระดับชาติ O-NET วิชา
คณิตศาสตร์  และกิจกรรมรายงานผลทางการศึกษา Open 
House เป็นต้น 

ด้านคุณภาพผู้เรียน 

       พัฒนำผู้เรียนด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนทุก
รำยวิชำ ทุกระดับช้ันเรียน ให้เป็นไปตำมเป้ำหมำยของ
สถำนศึกษำ และพัฒนำนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 3 
ช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี 6 ให้มีผลกำรทดสอบระดับชำติ 
O-NET ให้สูงขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 

       โรงเรียนมีกำรบริหำรจัดกำรอย่ำงเป็นระบบตำม
ขั้นตอน PDCA  ผู้บริหำรมีการก าหยดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  
และพันธกิจท่ีสถานศึกษาก าหนดชัดเจน มีระบบบริหาร
จัดการคุณภาพของสถานศึกษา  ด าเนินงานพัฒนาวิชาการ
ท่ีเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษาและ
ทุกกลุ่มเป้าหมาย พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเช่ียวชาญ
ทางวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมท่ีเอื้อ
ต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ โดยใช้ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและ
การจัดการเรียนรู้ 
 

ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา 

        กำรจัดกำรเปิดโอกำสให้ ผู้ปกครอง ปรำชญ์
ชำวบ้ำนได้มีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำเพื่อพัฒนำ
ผู้เรียนให้มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
 
 
 
 

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

       ครูมีแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ 
สอดคล้องกับเป้ำหมำยของหลักสูตร  จัดกำรเรียนรู้ผ่ำน 
กระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง บริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิง
บวก และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ โดยใช้ส่ือ

ด้านกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเปน็ส าคัญ 

         ให้ครูได้แลกเปล่ียนเรียนรู้และสร้ำงเครือข่ำยใน
กำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนกำรสอนท่ีเน้นผู้เรียนเป็น
ส ำ คัญ  ก ำ ร ส่ ง เส ริ ม แ ละพั ฒ น ำ ให้ ค รู มี ค ว ำม รู้
ควำมสำมำรถในกำรพัฒนำนวัตกรรมและจัดท ำวิจัยใน
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จุดเด่น จุดควรพัฒนา 

เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ 
ได้ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ  และน ำ
ผลมำพัฒนำผู้เรียน มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูล
สะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำง
ต่อเนื่อง 

ช้ันเรียนเพื่อยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
 
 

 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 

 

  1. กำรยกระดับให้เป็นโรงเรียนมำตรฐำนสำกล (ObecQA) 
  2. กำรยกระดับผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
  3. สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในกำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนให้มีควำมเข้มแข็ง 
 
ความต้องการและการช่วยเหลือ 

 ๑. กำรพัฒนำครูผู้สอนในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ ท่ีสอดคล้องกับกำรพัฒนำผู้เรียนในศตวรรษท่ี ๒๑ 
 2. ต้องกำรบุคลำกรทำงด้ำนกำรบริหำรสถำนศึกษำ เนื่องจำกโรงเรียนเคียนซำพิทยำคมขำด 
รองผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนจ ำนวน 3 ต ำแหน่ง 
 3. ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้ำ 
 4. ห้องโสตทัศนูปกรณ์ขนำดใหญ่ 
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ภาคผนวก 
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  ประกาศโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 

   เร่ือง แต่งต้ังผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา         

************* 

     โดยท่ีมีกำรประกำศใช้กฎกระทรวงว่ำด้วยระบบ  หลักเกณฑ์ และวิธีกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ   

พ.ศ. 2553  ประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร เรื่อง ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน เพื่อกำรประกันคุณภำพ

ภำยในของสถำนศึกษำ  นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษท่ีสองท่ีก ำหนดเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์

อย่ำงชัดเจนในกำรพัฒนำคุณภำพคนไทยและกำรศึกษำไทยในอนำคต รวมท้ังอัตลักษณ์และจุดเน้นของ

สถำนศึกษำ โรงเรียนเคียนซำพิทยำคม จึงปรับมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ระดับกำรศึกษำข้ันพื้นฐำน

และได้ก ำหนดค่ำเป้ำหมำยของกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำร

สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน  และกำรมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้อง ท้ังบุคคลในโรงเรียน ผู้ปกครอง เพื่อน ำไปสู่กำร

พัฒนำคุณภำพมำตรฐำนกำรศึกษำกำรประเมินคุณภำพภำยในและเพื่อรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก   

 เพื่อให้กำรพัฒนำกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำของโรงเรียนเคียนซำพิทยำคมมีคุณภำพ

และได้มำตรฐำน  โรงเรียนจึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรประเมินคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำดังนี้ 

1. นำยธีรเดช  จูท่ิน     ประธำนกรรมกำร 

2. นำงเสำวภำ  อุรำพร    กรรมกำร 

3. นำงฐิติมำ    นำครพัฒน์    ผู้ทรงคุณวุฒิ 

ประกำศ ณ วันท่ี ๑๑  ธันวำคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 

    

 

           (นำยธีรเดช  จู่ท่ิน) 

          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเคียนซำพิทยำคม 
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ค ารับรองคณะกรรมการสถานศึกษา 

 คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำนโรงเรียนเคียนซำพิทยำคม ได้พิจำรณำรำยงำนผลกำรพัฒนำ

คุณภำพกำรศึกษำประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒  พบว่ำโรงเรียนได้ด ำเนินกำรตำมมำตรฐำนกำรศึกษำท่ีก ำหนด 

และบรรลุตำมเป้ำหมำยท่ีก ำหนด  

  นอกจำกนี้โรงเรียนเคียนซำพิทยำคมมีกำรพัฒนำมำตรฐำนด้ำนอัตลักษณ์ และมำตรฐำนด้ำน

มำตรกำรส่งเสริม จึงให้ควำมเห็นชอบรำยงำนผลกำรพัฒนำคุณภำพกำรศึกษำของโรงเรียนเคียนซำพิทยำคม 

ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๒ 

 

 

 

                                         (นำยทวีป  งำมประดิษฐ์) 

                                             ประธำนคณะกรรมกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนโรงเรียนเคียนซำพิทยำคม 
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คณะกรรมการการจัดท ารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา 

คณะกรรมการผู้จัดท า 
  นำงเสำวภำ  อุรำพร  หัวหน้ำงำนประกนัคุณภำพ     

 คณะกรรมการท่ีปรึกษา 
  นำยธีรเดช  จู่ท่ิน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน 

  นำงสุจิน    น้อยจีน  ครูหัวหน้ำฝ่ำยวิชำกำร 

  นำยนพพร   คงทอง  ครูหัวหน้ำฝ่ำยบริหำรท่ัวไป 

   นำงทิพพำ  พำหะมำก  ครูหัวหน้ำฝ่ำยบุคลำกร 

  นำงขนิษฐำ  บำงเดือนกิจ  ครูหัวหน้ำฝ่ำยกิจกำรนักเรียน 

  นำยเอกรำช  รักเมือง  ครูหัวหน้ำฝ่ำยแผนงำนและงบประมำณ 

  นำงสุภำพร   คงคช  ครูหัวหน้ำฝ่ำยประเมินผล 
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ค าสั่งโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 
ท่ี   ๐๐๑/๒๕๖๓ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดระบบข้อมูล เพื่อกำรประเมินคุณภำพภำยใน  
และเตรียมรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

  กำรบริหำรจัดกำรศึกษำของโรงเรียนเคียนซำพิทยำคม ซึ่งเป็นไปอย่ำงมีระบบและประสิทธิภำพ 
บรรลุตำมมำตรฐำนตัวช้ีวัดของระบบงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ และตำมนโยบำยกำรกระจำยอ ำนำจทำง
กำรศึกษำนั้น สถำนศึกษำต้องจัดท ำผลกำรประเมินตนเองประจ ำปีกำรศึกษำ รำยงำนต่อสำธำรณชนและ
ผู้เกี่ยวข้องทรำบ เพื่อให้กำรจัดท ำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในของโรงเรียนมีคุณภำพ มีควำมตรงและเช่ือถือ
ได้ ต้องเกิดจำกกำรจัดท ำบนฐำนข้อมูลท่ีถูกต้องและตำมสภำพจริง ดังนั้นจึงแต่งต้ังบุคลำกรเพื่อรับผิดชอบ 
ดังนี้ 

   ๑. คณะกรรมการฝ่ายอ านวยการ มีหน้ำท่ี ให้ค ำปรึกษำและอ ำนวยควำมสะดวกในกำร
ปฏิบัติงำนแก่คณะท ำงำนฝ่ำยต่ำง ๆ ให้เกิดประสิทธิภำพและวัตถุประสงค์ของงำนตำมกรอบกำรประกัน
คุณภำพกำรศึกษำ ดังนี้  
   ๑.  นำยธีรเดช  จู่ท่ิน  ประธำนกรรมกำร 
   ๒.  นำงสุจิน    น้อยจีน  รองประธำนกรรมกำร 
   ๓.  นำงทิพพำ  พำหะมำก กรรมกำร 
   ๔.  นำงขนิษฐำ          บำงเดือนกิจ กรรมกำร 
   ๕.  นำยเอกรำช   รักเมือง  กรรมกำร 
   ๖. นำงเสำวภำ  อุรำพร  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 
          ๒. คณะกรรมการฝ่ายด าเนินการจัดระบบข้อมูล มีหน้ำท่ี ศึกษำ ท ำควำมเข้ำใจเกี่ยวกับ
ระบบประกันคุณภำพ ประสำนงำนกับผู้ท่ีรับผิดชอบ จัดเก็บข้อมูล วิเครำะห์ข้อมูล จัดท ำเป็นสำรสนเทศ ตำม
มำตรฐำน/ประเด็นพิจำรณำ เพื่อน ำไปใช้เป็นฐำนข้อมูลในกำรท ำรำยงำนผลคุณภำพกำรศึกษำและรับรองกำร
ประเมินคุณภำพภำยนอกต่อไป 
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มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ประกอบด้วย 
   ๑.  นำงกมลทิพย์  ชูแก้ว  ประธำนกรรมกำร 
   ๒.  นำงขนิษฐำ  บำงเดือนกิจ รองประธำนกรรมกำร 
   ๓.  นำงสำวปัณณภัส   ศิริยงค์  กรรมกำร 
   ๔.  นำงรำตรี   ชูส่งแสง  กรรมกำร 
   ๕.  นำงปรำริศรำ  แสงสุวรรณ กรรมกำร 
   ๖. นำงสุภำพร   คงคช  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 

ประเด็นพิจารณา ๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
๑) ควำมสำมำรถในกำรอ่ำน เขียน กำรส่ือสำร และกำรคิดค ำนวณตำมเกณฑ์ของแต่ละระดับช้ัน

ประกอบด้วย 
    ๑.  นำงสำวปัณณภัส   ศิริยงค์  ประธำนกรรมกำร 
   ๒.  นำงสำวภิญญำพัชญ์   ทวีสุข  รองประธำนกรรมกำร 
   ๓.  นำงธิดำนิจ   ศรีพรหม กรรมกำร 
   ๔.  นำงภัณฑิรำ   พรหมแก้ว กรรมกำร 
   ๕. นำงสำวกนกอร  ฤกษ์ดี  กรรมกำรและเลขำนุกำร  

๒) ควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดวิจำรณญำณ อภิปรำย แลกเปล่ียนควำมคิดเห็นและ
แก้ปัญหำประกอบด้วย 

๑.  นางสาวรัชนี    กลอนสม ประธำนกรรมกำร 
   ๒.  นางสาวอรทัย   ชนะกาญจน์ รองประธำนกรรมกำร 
   ๓.  นางธันทิพา    อินทรก าเนิด กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๓) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม ประกอบด้วย 
   ๑.  นำงกมลทิพย์  ชูแก้ว  ประธำนกรรมกำร 
   ๒.  นางสาวกัญญานิษฐ์ ขุนประดิษฐ์ รองประธำนกรรมกำร 
   ๓.  นางศิริลักษณ์  สร้อยหอม กรรมกำรและเลขำนุกำร 

๔) ควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ และกำรส่ือสำร ประกอบด้วย 
    ๑.  นำงปรำริศรำ  แสงสุวรรณ ประธำนกรรมกำร 
   ๒.  นายมวลชน   ชูแก้ว  รองประธำนกรรมกำร 
   ๓.  นางสาวฮาซานียะห์  หะยีดิง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    ๕) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนและพัฒนำกำรจำกผลกำรสอบวัดระดับชำติ ประกอบด้วย 
   ๑.  นำงสุภำพร   คงคช  ประธำนกรรมกำร 
   ๒.  นางกชพร   ด ารงเกียรต ิ รองประธำนกรรมกำร 
   ๓.  นายชิตพล   ดวงสุวรรณ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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๖) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติดีต่องำนอำชีพ ประกอบด้วย 
   ๑.  นำงนภัสนันท์ รัตนคช  ประธำนกรรมกำร 
   ๒.  นางสมนึก  สีเสียด  รองประธำนกรรมกำร 
   ๓.  นายสมหมาย  สีเสียด  กรรมกำร 
   ๔.  นางสาวสุพรรณี ขวัญหนู  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
 ประเด็นพิจารณา ๑.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
       ๑) มีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด โดยไม่ขัดกับกฎหมำยและวัฒนธรรม
อันดีของสังคม ประกอบด้วย 
   ๑.  นำงขนิษฐำ  บำงเดือนกิจ ประธำนกรรมกำร 
   ๒.  นำงฐิติมำ   วุฒิจินดำศรี รองประธำนกรรมกำร 

๓.  นางสาวสุณี   หลีเจริญ  กรรมกำร 
   ๔.  นางสาวธิดารัตน์ หมื่นสุนทร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
       ๒)  ควำมภูมิใจในท้องถิ่น และควำมเป็นไทย 
   ๑.  นำงสำวลภัสรดำ เพ็ชรค ำ  ประธำนกรรมกำร 
   ๒.  นางสาวณิชกุล  ซุ่มแก้ว  รองประธำนกรรมกำร 
   ๓.  นางสาวกรรณิกา       พุทธิสาวงศ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

      ๓)  ยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและควำมหลำกหลำย 
   ๑.  นำงรัชนี  สวนำนนท์ ประธำนกรรมกำร 
   ๒.  นางนฤมล  เกิดช่วย  รองประธำนกรรมกำร 
   ๓.  นางสาววรรณวนัช  อินทรมาตร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
       ๔)  สุขภำวะทำงร่ำงกำย และลักษณะจิตสังคม 
    ๑.  นำงรำตรี  ชูส่งแสง  ประธำนกรรมกำร 
   ๒.  นายชัยยะ  เอียดราช รองประธำนกรรมกำร 
   ๓.  นายศุภพล  งามทอง  กรรมกำร 

๔.  นางสาวเยาวเรศ  นิสสระ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มาตรฐานที่ ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการของผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย 
   ๑.  นำงสุจิน   น้อยจีน  ประธำนกรรมกำร 
   ๒.  นางทิพพา  พาหะมาก รองประธำนกรรมกำร 
   ๓.  นายเอกราช   รักเมือง  กรรมกำร 

๔.  นายนพพร   คงทอง  กรรมกำร 
๕.  นายสราวุธ  ธรฤทธิ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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   ประเด็นพิจารณา ๒.๑ เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ที่สถานศึกษาก าหนดชัดเจน 
  ๒.๒ มีระบบการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

      ๑.  นายเอกราช   รักเมือง  ประธำนกรรมกำร 
   ๒.  นางสาวเสาวณี แก้วทองเมือง รองประธำนกรรมกำร 
   ๓.  นางสุรีพร  เพชรสง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

    ประเด็นพิจารณา ๒.๓ ด าเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตร
สถานศึกษาและทุกกลุ่มเป้าหมาย 
     ๑.  นางสุจิน  น้อยจีน  ประธำนกรรมกำร 
   ๒.  นางสาวสุภาวดี  ชูนิล  รองประธำนกรรมกำร 
   ๓.  นางสาวสุวิสา  เพ็งจันทร ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ประเด็นพิจารณา ๒.๔ พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ 
   ๑.  นางทิพพา    พาหะมาก ประธำนกรรมกำร 
   ๒.  นางสายสมร  เงินเหล่ียม รองประธำนกรรมกำร 

๓.  นางสาวหัทยา สุขศักดิ ์  กรรมกำร 
   ๔.  นางระพีพรรณ ภู่หิรัญ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ประเด็นพิจารณา ๒.๕ จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมี
คุณภาพ 
    ๑.  นายนพพร  คงทอง  ประธำนกรรมกำร 
   ๒.  นายวันชัย  พัฒน์มาก รองประธำนกรรมกำร 
   ๓.  นายเหนือหล้า อิทรเจียว กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ประเด็นพิจารณา ๒.๖ จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพือ่สนบัสนุนการบริหารจัดการและการ
จัดการเรียนรู้     
    ๑.  นายสราวุธ   ธรฤทธิ์  ประธำนกรรมกำร 
   ๒.  นายอนุตร  สงพราหมณ์ รองประธำนกรรมกำร 
   ๓.  นายธีระวัฒน์  พรหมแก้ว กรรมกำร 

๔.  นางสาวปิยะมาศ   ชูมณี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ 
      ๑.  นางสาวลัญจกร  ทองเรือง ประธำนกรรมกำร 
   ๒.  นางปภาวรินทร์ นิลทัพ  รองประธำนกรรมกำร 
   ๓.  นำยจิรวุฒิ  ขวัญพรม กรรมกำร 

๔.  นางกชพร  ด ารงเกียรต ิ กรรมกำร 
๕.  นางกรรณิกา  พัฒน์ประดิษฐ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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ประเด็นพิจารณา ๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง และสามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงได้ ประกอบด้วย  
       ๑.  นายจิราวุฒิ  ขวัญพรม ประธำนกรรมกำร 
   ๒.  นางสาวชาลิณี แซ่จ้อง  รองประธำนกรรมกำร 
   ๓.  นางสุนิษา  รุ่งสุวรรณ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  
  ประเด็นพิจารณา ๓.๒  ใช้สื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอือ้ต่อการเรียนรู้ 
ประกอบด้วย  
      ๑.  นางปภาวรินทร์ นิลทัพ  ประธำนกรรมกำร 
   ๒.  นางเบญจมาศ กระบิล  รองประธำนกรรมกำร 
   ๓.  นางสาวกัญญารัตน์ สุทธิภักดี กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ประเด็นพิจารณา ๓.๓ มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวก ประกอบด้วย 
      ๑.  นางสาวลัญจกร ทองเรือง ประธำนกรรมกำร 
   ๒.  นางสาวศรีปัญญา ปรีชาชาญ รองประธำนกรรมกำร 
   ๓.  นางสาวสโรชา คชรัตน์  กรรมกำร 
   ๔.  นางสาวกนิษฐา แซ่แจ้ง  กรรมกำรและเลขำนุกำร 

ประเด็นพิจารณา ๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผูเ้รียนอย่างเป็นระบบ และน าผลมาพัฒนาผูเ้รียน 
ประกอบด้วย 
      ๑.  นำงกรรณิกา  พัฒน์ประดิษฐ์ ประธำนกรรมกำร 
   ๒.  นางวรรษมล  เขียวสวัสด์ิ รองประธำนกรรมกำร 
   ๓.  นางสาวเจนจิรา  ริยาพันธ์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ประเด็นพิจารณา ๓.๕ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
จัดการเรียนรู้  ประกอบด้วย 
   ๑.  นำงสาวทัศนวรรณ รามณรงค์ ประธำนกรรมกำร 
   ๒.  นางสาวภรณ์ทิพย์ พรหมมาตร รองประธำนกรรมกำร 
   ๓.  นายณัฐนนท์  สงชู  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
๓. คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล มีหน้าที่ประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในที่
สถานศึกษาก าหนด ประกอบด้วย 
   ๑.  นำงเสาวภา   อุราพร  ประธำนกรรมกำร 
   ๒.  นางสาวสุนิษา  อิทรจงจิตร รองประธำนกรรมกำร 
   ๓.  นางสาวอุมาภรณ์ กระออมกาญจน์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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๔.  คณะกรรมการจัดพิมพ์ข้อมูล  มีหน้าที่จัดพิมพ์เอกสาร  แบบฟอร์มต่าง ๆ  ที่ใช้ในการเก็บข้อมูลแต่ละ
มาตรฐาน  ตลอดจนจัดพิมพ์รายงานผลการประเมินตนเอง (SAR)  เพือ่เผยแพร่และน าส่งต้นสงักัด 
ประกอบด้วย 
   ๑.  นำงเสาวภา   อุราพร  ประธำนกรรมกำร 
   ๒.  นางสาวปิยะมาศ ชูมณี  รองประธำนกรรมกำร 
   ๓.  นางสาวปัณณภัส ศิริยงค์  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 
         

    ขอให้คณะกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบให้ส ำเร็จลุล่วงไปด้วยดี เพื่อ
ประโยชน์แก่ทำงรำชกำรต่อไป 
    

ส่ัง ณ วันท่ี ๒ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

    (นำยธีรเดช จู่ท่ิน) 
                                  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเคียนซำพิทยำคม 
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ค าสั่งโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม  

ท่ี ๐๐๔/ ๒๕๖๒ 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 
................................ 

 โดยท่ีกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มีกำรประกำศ กฎกระทรวงประกันคุณภำพกำรศึกษำ ๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๒๐ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันท่ี ๖ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็น
กรอบในกำรวำงแผนและพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ต้ังแต่กำรก ำหนดมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ กำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี ท่ีมุ่งสู่มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ  ตำม
นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษท่ีสอง ท่ีก ำหนดเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำคุณภำพคนไทย และ
กำรศึกษำไทยในอนำคต รวมท้ังอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถำนศึกษำ โรงเรียนเคียนซำพิทยำคม จึงก ำหนด
มำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และได้ก ำหนด ค่ำเป้ำหมำยของกำร
พัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำ
คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำกำรประเมินคุณภำพภำยใน และเพื่อรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

 เพื่อให้กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนเคียนซำพิทยำคม มีคุณภำพและได้
มำตรฐำน  โรงเรียนจึงได้แต่งต้ังคณะกรรมกำรก ำหนดมำตรฐำนและค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ  ดังต่อไปนี้ 

 ๑.นำยธีรเดช  จู่ท่ิน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเคียนซำพิทยำคม  ประธำนกรรมกำร 

 ๒.นำงทิพพำ พำหะมำก  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนบุคลำกร  กรรมกำร 

 ๓.นำงขนิษฐำ บำงเดือนกิจ หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนกิจกำรนักเรียน กรรมกำร 

 ๔.นำยนพพร คงทอง  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำนท่ัวไป  กรรมกำร 

 ๕.นำยเอกรำช รักเมือง  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรแผนงำนและงบประมำณ กรรมกำร 

 ๖.นำงสำวปัณณภัส ศิริยงค์ หัวหน้ำกลุ่มสำระฯภำษำไทย  กรรมกำร 

 ๗.นำงกมลทิพย์ ชูแก้ว  หัวหน้ำกลุ่มสำระฯวิทยำศำสตร์  กรรมกำร 

 ๘.นำงเสำวภำ อุรำพร  หัวหน้ำกลุ่มสำระฯคณิตศำสตร์  กรรมกำร 
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 ๙.นำยฐิติมำ วุฒิจินดำศรี หัวหน้ำกลุ่มสำระฯสังคมศึกษำฯ  กรรมกำร 

 ๑๐.นำยจิรวุฒิ ขวัญพรม หัวหน้ำกลุ่มสำระฯศิลปะ   กรรมกำร 

 ๑๑.นำงรำตรี ชูส่งแสง  หัวหน้ำกลุ่มสำระฯสุขศึกษำและพลศึกษำ กรรมกำร 

 ๑๒.นำยสรำวุธ ธรฤทธิ์  หัวหน้ำกลุ่มสำระฯภำษำต่ำงประเทศ กรรมกำร 

 ๑๓.นำงปรำริศรำ แสงสุวรรณ์ หัวหน้ำกลุ่มสำระฯกำรงำนอำชีพ  กรรมกำร 

 ๑๔.นำงสำวนภัสนันท์ รัตนคช หัวหน้ำกิจกรรมพัฒนำผู้เรียน  กรรมกำร 

   ๑๕.นำงสุจิน น้อยจีน  หัวหน้ำกลุ่มบริหำรงำรนวิชำกำร กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 ๑๖.นำงเสำวภำ อุรำพร  หัวหน้ำงำนประกนัคุณภำพ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 ๑๗.นำงสำวปิยะมำศ ชูมณี ผู้ช่วยงำนประกันคุณภำพ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

 คณะกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ังมีหน้ำท่ีในกำรก ำหนดมำตรฐำนและค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำม
มำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ให้สอดคล้องกับบริบทของสถำนศึกษำ และจัดท ำประกำศ
มำตรฐำนและค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 ขอให้คณะกรรมกำรท่ีได้รับกำรแต่งต้ังปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมรับผิดชอบเต็มควำมสำมำรถ เพื่อ
ประโยชน์สูงสุดแก่โรงเรียนและรำชกำรต่อไป 

  

  ส่ัง ณ วันท่ี ๘ มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

      

          (นำยธีรเดช จู่ท่ิน) 

        ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเคียนซำพิทยำคม 
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ประกาศโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม 

เร่ือง  การก าหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาและค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา 

................................ 

 โดยท่ีกระทรวงศึกษำธิกำร ได้มีกำรประกำศ กฎกระทรวงประกันคุณภำพกำรศึกษำ ๒๕๖๑ เมื่อวันท่ี ๒๐ 
กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ ให้ใช้มำตรฐำนกำรศึกษำตำมประกำศกระทรวงศึกษำธิกำร ลงวันท่ี ๖ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๑ เป็น
กรอบในกำรวำงแผนและพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ ต้ังแต่กำรก ำหนดมำตรฐำน
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ กำรจัดท ำแผนพัฒนำคุณภำพกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ และแผนปฏิบัติกำร
ประจ ำปี ท่ีมุ่งสู่มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ  เพื่อกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ  ตำม
นโยบำยกำรปฏิรูปกำรศึกษำในทศวรรษท่ีสอง ท่ีก ำหนดเป้ำหมำยและยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำคุณภำพคนไทย และ
กำรศึกษำไทยในอนำคต รวมท้ังอัตลักษณ์และจุดเน้นของสถำนศึกษำ โรงเรียนเคียนซำพิทยำคม จึงก ำหนด
มำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำของสถำนศึกษำระดับกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน และได้ก ำหนด ค่ำเป้ำหมำยของกำร
พัฒนำคุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ  โดยควำมเห็นชอบของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำ เพื่อน ำไปสู่กำรพัฒนำ
คุณภำพตำมมำตรฐำนกำรศึกษำกำรประเมินคุณภำพภำยใน และเพื่อรองรับกำรประเมินคุณภำพภำยนอก 

 เพื่อให้กำรพัฒนำคุณภำพและมำตรฐำนกำรศึกษำของโรงเรียนเคียนซำพิทยำคม มีคุณภำพและได้
มำตรฐำน  โรงเรียนจึงได้ก ำหนดมำตรฐำนและค่ำเป้ำหมำยกำรพัฒนำตำมมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำของ
สถำนศึกษำ  ตำมเอกสำรแนบท้ำยประกำศนี้   

ประกำศ ณ วันท่ี ๑๓ มกรำคม ๒๕๖๓ 

                   

 
           (นำยธีรเดช จู่ท่ิน) 

                                             ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนเคียนซำพิทยำคม 
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การก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

เร่ือง  ก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียน 
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ( ๖ ตัวชี้วัด) 
 ๑)  มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน  กำรเขียน  กำรส่ือสำรและกำรคิดค ำนวณ 
 ๒)  มีควำมสำมำรถในกำรวิเครำะห์และคิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ  อภิปรำย  แลกเปล่ียนควำม
คิดเห็น  และแก้ปัญหำ 
 ๓)  มีควำมสำมำรในกำรสร้ำงนวัตกรรม 
  ๔)  มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ  และกำรส่ือสำร 
 ๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ 
 ๖)  มีควำมรู้  ทักษะพื้นฐำนและเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ 
๑.๒  คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ( ๔ ตัวช้ีวัด) 
  ๑)  กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด 
  ๒)  ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย 
  ๓)  กำรยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย 
  ๔)  สุขภำวะทำงร่ำงกำยและลักษณะจิตสังคม 

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและจัดการ ( ๖ ตัวชี้วัด) 
 ๒.๑  กำรมีเป้ำหมำย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจท่ีสถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน 
 ๒.๒  มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ 
 ๒.๓  ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำและทุก
กลุ่มเป้ำหมำย 
 ๒.๔  พัฒนำครูและบุคลกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ 
 ๒.๕  จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำงมีคุณภำพ 
 ๒.๖  จัดระบบเทคโนโบยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำรจัดกำรเรียนรู้ 
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ( ๕ ตัวชี้วัด) 
 ๓.๑  จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง  และสำมำรถน ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 
 ๓.๒  ใช้ส่ือ  เทคโนโลยีสำรสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู ้
 ๓.๓  มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก 
 ๓.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ  และน ำผลมำพัฒนำผู้เรียน 
  ๓.๕  มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 
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มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาแนบท้ายประกาศโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม        

เร่ือง  การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสถานศึกษา 

มาตรฐานและค่าเป้าหมายมาตรฐานคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน .....ระดับดี........................ 
  

ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 
เป้าหมาเชิง
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๑ คุณภาพของผู้เรียน ร้อยละ ๗๒ ระดับดี 
๑.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน ร้อยละ ๗๐ ระดับดี 
๑) มีควำมสำมำรถในกำรอ่ำน กำรเขียน กำรส่ือสำรและกำรคิดค ำนวณ ร้อยละ ๗๐ ระดับดี 
๒) มีควำมสำมำรถในกำรคิดวิเครำะห์ คิดอย่ำงมีวิจำรณญำณ อภิปรำย
แลกเปล่ียน      ควำมคิดเห็น และแก้ปัญหำ 

ร้อยละ ๗๐ ระดับดี 

๓) มีควำมสำมำรถในกำรสร้ำงนวัตกรรม ร้อยละ ๗๐ ระดับดี 
๔) มีควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี สำรสนเทศ และกำรส่ือสำร ร้อยละ ๗๐ ระดับดี 
๕) มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ร้อยละ ๗๐ ระดับดี 
๖) มีควำมรู้ ทักษะพื้นฐำน และเจตคติท่ีดีต่องำนอำชีพ ร้อยละ ๗๕ ระดับดี 
๑.๒ คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของผู้เรียน ร้อยละ ๗๔ ระดับดี 
๑) กำรมีคุณลักษณะและค่ำนิยมท่ีดีตำมท่ีสถำนศึกษำก ำหนด ร้อยละ ๗๔ ระดับดี 
๒) ควำมภูมิใจในท้องถิ่นและควำมเป็นไทย ร้อยละ ๗๔ ระดับดี 
๓) กำรยอมรับท่ีจะอยู่ร่วมกันบนควำมแตกต่ำงและหลำกหลำย ร้อยละ ๗๔ ระดับดี 
๔) มีสุขภำวะทำงร่ำงกำย และจิตสังคม ร้อยละ ๗๔ ระดับดี 
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มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ .........ระดับดี.............. 

ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
ค่าเป้าหมาย

ระดับคุณภาพ 

2.1 มีเป้ำหมำย วิสัยทัศน์ และพันธกิจท่ีสถำนศึกษำก ำหนดชัดเจน ระดับดี 
2.2 มีระบบบริหำรจัดกำรคุณภำพของสถำนศึกษำ ระดับดี 
2.3 ด ำเนินงำนพัฒนำวิชำกำรท่ีเน้นคุณภำพผู้เรียนรอบด้ำนตำมหลักสูตร
สถำนศึกษำและทุกกลุ่มเป้ำหมำย 

ระดับดี 

2.4 พัฒนำครูและบุคลำกรให้มีควำมเช่ียวชำญทำงวิชำชีพ ระดับดี 
2.5 จัดสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพและสังคมท่ีเอื้อต่อกำรจัดกำรเรียนรู้อย่ำง
มีคุณภำพ 

ระดับดี 

2.6 จัดระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรและกำร
จัดกำรเรียนรู้ 

ระดับดี 

 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ .......ระดับดี................ 

ด้าน/ประเด็นการประเมิน 
เป้าหมายเชิง

ปริมาณ 
เป้าหมาเชิง
คุณภาพ 

มาตรฐานที่ ๓ กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ ร้อยละ ๖๒ ระดับดี 

๓.๑ จัดกำรเรียนรู้ผ่ำนกระบวนกำรคิดและปฏิบัติจริง และสำมำรถน ำไป
ประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ 

ร้อยละ ๖๒ ระดับดี 

  
๓.๒ ใช้ส่ือ เทคโนโลยีสำรสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ท่ีเอื้อต่อกำรเรียนรู้ ร้อยละ ๖๔ ระดับดี 

๓.๓ มีกำรบริหำรจัดกำรช้ันเรียนเชิงบวก ร้อยละ ๖๔ ระดับดี 

๓.๔ ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่ำงเป็นระบบ และน ำผลมำพัฒนำ
ผู้เรียน 

ร้อยละ ๖๒ ระดับดี 

 
๓.๕ มีกำรแลกเปล่ียนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนำและ
ปรับปรุงกำรจัดกำรเรียนรู้ 

ร้อยละ ๖๒ ระดับดี 
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หมายเหตุ กำรก ำหนดเป้ำหมำยเชิงปริมำณของมำตรฐำนท่ี  ๑  คุณภำพของผู้เรียน ๑.๑  ผลสัมฤทธิ์
ทำงวิชำกำรของผู้เรียน ตัวชี้วัดท่ี ๖ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำ ร้อยละ ๗๐ โดยค ำนวณ
จำกกำรททดสอบระดับชำติ หรือผล O-NET ร้อยละของจ ำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๓ ท่ีได้คะแนน
ต้ังแต่ ๒๗ คะแนนขึ้นไปทุกรำยวิชำ และร้อยละของจ ำนวนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษำปีท่ี ๖ ท่ีได้คะแนนต้ังแต่ 
๒๒ คะแนนขึ้นไปทุกรำยวิชำ และผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนตำมหลักสูตรสถำนศึกษำโดยค ำนวณจำกร้อยละของ
จ ำนวนนักเรียนท่ีได้เกรด ๒ ขึ้นไป  

 

เกณฑ์การประเมินเพื่อให้ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ ๑ ทุกตัวชี้วัด 

ยอดเยี่ยม หมำยถึง ผลกำรประเมินอยู่ที่ร้อยละ 90 - 100 

ดีเลิศ  หมำยถึง ผลกำรประเมินอยู่ที่ร้อยละ  80 - 89 

ดี  หมำยถึง ผลกำรประเมินอยู่ที่ร้อยละ  70 - 79 

     ปำนกลำง   หมำยถึงผลกำรประเมินอยู่ที่ร้อยละ 60 - 69 

  ก ำลังพัฒนำ    หมำยถึงผลกำรประเมินต่ ำกว่ำร้อยละ 60 

 เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพในแต่ละประเด็น ยกเว้น ตัวชี้วัดท่ี ๖  
    ยอดเยี่ยม       หมำยถึง   สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ  ๑๕ 
    ดีเลิศ            หมำยถึง   สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ  ๑๐ 
    ดี              หมำยถึง   สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ  ๕ 
    ปำนกลำง      หมำยถึง   บรรลุค่ำเป้ำหมำย 
    ก ำลังพัฒนำ   หมำยถึง   ไม่บรรลุค่ำเป้ำหมำย 
 เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพในแต่ละประเด็นของตัวชี้วัดท่ี ๖       
    ยอดเยี่ยม       หมำยถึง   สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ  ๖ 
    ดีเลิศ            หมำยถึง   สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ  ๔ 
    ดี              หมำยถึง   สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ  ๒ 
    ปำนกลำง      หมำยถึง   บรรลุค่ำเป้ำหมำย 
    ก ำลังพัฒนำ   หมำยถึง   ไม่บรรลุค่ำเป้ำหมำย 

   เกณฑ์การประเมินเพื่อให้ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ 2 

     5    หมำยถึง   ยอดเยี่ยม      

     4    หมำยถึง  ดีเลิศ     

     3    หมำยถึง  ดี      

     2      หมำยถึง  ปำนกลำง 

     1    หมำยถึง  ก ำลังพัฒนำ 
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เกณฑ์การให้เกณฑ์การสรุปผลการประเมิน มาตรฐานที่ ๒ กระบวนการบริหารและการจัดการ 
 
 ก าลังพัฒนา หมำยถึง มีผลกำรประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลำยประเด็น/ทุกประเด็น                                               

                     ของกำรประเมิน อยู่ในระดับ ก ำลังพัฒนำ 
 ปานกลาง หมำยถึง มีผลกำรประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลำยประเด็น/ทุกประเด็น 

                               ของกำรประเมิน อยู่ในระดับ ปำนกลำง และไม่มีผลกำรประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก ำลังพัฒนำ 
 ดี    หมำยถึง มีผลกำรประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลำยประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของกำรประเมิน อยู่ในระดับ ดี และไม่มีผลกำรประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก ำลังพัฒนำและปำนกลำง 
 ดีเลิศ   หมำยถึง มีผลกำรประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลำยประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของกำรประเมิน อยู่ในระดับ ดีเลิศ และไม่มีผลกำรประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก ำลังพัฒนำ  ปำนกลำง และดี 
 ยอดเยี่ยม  หมำยถึง มีผลกำรประเมินประเด็นใดประเด็นหนึ่ง/หลำยประเด็น/ทุกประเด็น 
                               ของกำรประเมิน อยู่ในระดับ ยอดเยี่ยม และไม่มีผลกำรประเมินใดอยู่ในระดับ  
          ก ำลังพัฒนำ ปำนกลำง  ดีและดีเลิศ  
 
 เกณฑ์การประเมินเพื่อให้ระดับคุณภาพมาตรฐานที่ 3  

ยอดเยี่ยม หมำยถึง สำมำรถปฏิบัติได้ตำมประเด็นพิจำรณำร้อยละ 90 ขึ้นไป 

ดีเลิศ  หมำยถึง สำมำรถปฏิบัติได้ตำมประเด็นพิจำรณำร้อยละ 70 - 89  

ดี  หมำยถึง สำมำรถปฏิบัติได้ตำมประเด็นพิจำรณำร้อยละ 60 - 69 

ปำนกลำง หมำยถึง สำมำรถปฏิบัติได้ตำมประเด็นพิจำรณำร้อยละ 50 - 59 

ก ำลังพัฒนำ หมำยถึง สำมำรถปฏิบัติได้ตำมประเด็นพิจำรณำต่ ำกว่ำร้อยละ 50  

  
        เกณฑ์การให้ระดับคุณภาพในแต่ละประเด็น มาตรฐานที่ 3 
    ยอดเยี่ยม      หมำยถึง   สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ  ๑๕ 
    ดีเลิศ           หมำยถึง   สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ  ๑๐ 
    ดี     หมำยถึง   สูงกว่ำค่ำเป้ำหมำย ร้อยละ  ๕ 
    ปำนกลำง      หมำยถึง   บรรลุค่ำเป้ำหมำย 
    ก ำลังพัฒนำ   หมำยถึง   ไม่บรรลุค่ำเป้ำหมำย 
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การเผยแพร่งานประกันโรงเรียนเคียนซาพิทยาคม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ 

 


